
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 239/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment d’una classifica-
ció d’instal·lacions de fitnes
250-00329/12
Adopció 9

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2018, sobre el Consorci de la Costa 
Brava - Entitat Local de l’Aigua, corresponent a l’exercici del 2016
258-00012/12
Coneixement de l’Informe 9

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual s’adapten la Directiva 2012/27/UE del Par-
lament Europeu i del Consell, relativa a l’eficiència energètica, modificada per la 
Directiva (UE) 2018/XXX, i el Reglament (UE) 2018/XXX del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu a la governança de la Unió de l’Energia, amb motiu de la retirada del 
Regne Unit de la Unió Europea
295-00137/12
Coneixement de la proposta 10

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
Coneixement de la proposta 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE del Consell, del 28 de novembre 
de 2006, pel que fa a les disposicions relatives a les vendes a distància de béns i a 
certs lliuraments nacionals de béns
295-00139/12
Coneixement de la proposta 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE pel que fa a la introducció de 
determinats requisits per als proveïdors de serveis de pagament
295-00140/12
Coneixement de la proposta 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 904/2010 pel que fa a les mesures 
per a reforçar la cooperació administrativa a fi de combatre el frau en l’àmbit de 
l’impost sobre el valor afegit
295-00141/12
Coneixement de la proposta 11
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar
250-00162/12
Rebuig 12

Proposta de resolució sobre el control de l’activitat del Comitè Interdepartamental 
de Seguiment i Coordinació dels Protocols Existents en Matèria d’Abús Sexual o 
Qualsevol Altra Forma de Maltractament
250-00211/12
Rebuig 12

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

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 modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial
200-00001/12
Nomenament d’un relator 13

3.01.02. Proposicions de llei

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 per a proposar compareixences 13

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les se-
ves conseqüències per a tots els catalans
302-00057/12
Rectificació del text presentat 13

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent gran
300-00075/12
Presentació: GP PSC-Units 14

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques del coneixement
300-00076/12
Presentació: GP PSC-Units 14

Interpel·lació al Govern sobre el turisme
300-00077/12
Presentació: GP JxCat 15

Interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca
300-00078/12
Presentació: GP JxCat 15

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies amb relació a les polítiques socials
300-00079/12
Presentació: GP CatECP 15

Interpel·lació al Govern sobre les garanties jurídiques dels processos judicials
300-00080/12
Presentació: GP ERC 16

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut
300-00081/12
Presentació: GP Cs 16
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Interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes entre el president de la Ge-
neralitat i el president del Govern de l’Estat
300-00082/12
Presentació: GP Cs 16

Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària
300-00083/12
Presentació: SP PPC 17

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Renúncia a la condició de diputat 18

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’es-
corcoll ordenat en el marc de les actuacions judicials per a investigar la presumpta 
contractació irregular de serveis informàtics per un ex-alt càrrec de la Generalitat
354-00064/12
Rebuig de la sol·licitud 18

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de Cultura sobre la investigació judicial per una indiciària contractació pública 
irregular de la Institució de les Lletres Catalanes
354-00065/12
Rebuig de la sol·licitud 18

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Interior sobre el deure de confidencialitat en el marc de la col·laboració amb 
les autoritats judicials
354-00066/12
Rebuig de la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la informació que ha pogut donar a la consellera de Cultura per una investi-
gació judicial
354-00067/12
Rebuig de la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre 
els motius de la inversió en diverses licitacions i adjudicacions de contractes per 
a impulsar l’administració digital i sobre els escorcolls de la policia a instal·lacions 
del Departament
354-00070/12
Rebuig de la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera de la Presidència sobre els criteris seguits per a la concessió de la Medalla 
d’Or de la Generalitat de Catalunya
354-00071/12
Rebuig de la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’operatiu dels bombers per a l’extinció de l’incendi del 5 de gener de 2019 
a Badalona
354-00079/12
Retirada de la sol·licitud 19

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

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància a 
Catalunya de Save the Children, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies perquè presenti l’informe «Sota el mateix sostre»
356-00245/12
Acord sobre la sol·licitud 20



BOPC 252
4 de febrer de 2019

Taula de contingut 4

Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Mossos per la Cons-
titució davant la Comissió d’Interior perquè exposin la situació dels agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra amb relació a llur activitat associativa
356-00250/12
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de 
Gen Gran de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per-
què informi sobre les propostes per a aturar el maltractament a les persones grans 
i altres demandes del col·lectiu
356-00251/12
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre el funcionament de la Divisió d’Afers Interns i l’ade-
quació a dret de les seves actuacions
356-00252/12
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Divisió d’Afers Interns dels Mos-
sos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el funcionament 
d’aquesta divisió i l’adequació a dret de les seves actuacions
356-00253/12
Rebuig de la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre l’escorcoll ordenat en el marc de les actuacions judi-
cials per a investigar la presumpta contractació irregular de serveis informàtics per 
un ex-alt càrrec de la Generalitat
356-00257/12
Rebuig de la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Joan Angulo i Arrese, director del Centre de Te-
lecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el pla de treball i la política de 
contractació del Centre
356-00280/12
Rebuig de la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Norma Falconi Fabara davant la Comissió de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tancada d’immigrants i llurs 
reivindicacions
356-00292/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels autors de l’informe de l’Ob-
servatori de la Pimec «Connectivitat als polígons industrials de Catalunya» davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè el presenti
356-00294/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del Cos 
de Bombers de la Generalitat
356-00295/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació del De-
partament d’Interior amb relació als incendis recents
356-00298/12
Retirada de la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Àrea Pública de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè 
presenti l’Informe balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat 
de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur
356-00299/12
Acord sobre la sol·licitud 22
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè exposi la seva posició 
sobre la nova proposta de la política agrària comuna
356-00301/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè exposi la seva posició sobre la nova proposta de la política agrària comuna
356-00302/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció perquè exposi la seva posició sobre la nova proposta de la política agrària comuna
356-00303/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern espanyol a Catalunya da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’operatiu policial del 16 de gener de 
2019 que ha comportat la detenció de diverses persones a les comarques gironines
356-00308/12
Acord sobre la sol·licitud 23

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre l’endarreriment en la posada en marxa de la T-Mobilitat
355-00033/12
Substanciació 24

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
actuacions davant les agressions feixistes
355-00034/12
Substanciació 24

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
actuacions davant les agressions feixistes i les actuacions amb relació als militants 
independentistes arran dels actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A
355-00035/12
Substanciació 24

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics del 
retorn de la concessió d’Aigües Ter Llobregat
355-00036/12
Substanciació 24

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió 
d’Aigües Ter Llobregat
355-00037/12
Substanciació 25

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l’empresa Acciona per la resolució 
del contracte d’Aigües Ter Llobregat
355-00038/12
Substanciació 25

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la proposta 
de nova política agrària comuna
355-00046/12
Substanciació 25

Sessió informativa de la Comissió de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Inte-
rior sobre la situació del Cos de Bombers de la Generalitat
355-00048/12
Substanciació 25
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de María Hilda López Pérez, representant de l’Associació d’Aturats 
de Més de 50 Anys de l’Hospitalet de Llobregat, davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre la situació del col·lectiu de desocupats de 
més de cinquanta anys
357-00033/12
Substanciació 26

Compareixença de Carlos Gracia, representant de l’Asociación de Parados Mayores 
Activos, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
la situació del col·lectiu de persones grans desocupades
357-00034/12
Substanciació 26

Compareixença d’Isidre Gutiérrez de Tena, de l’Associació T-Acompanyem, davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació del 
col·lectiu de desocupats
357-00035/12
Substanciació 26

Compareixença de Pere Manuel, president del Col·legi de Professionals de l’Activi-
tat Física i de l’Esport de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre la situació del sector esportiu i sobre la proposta de modificar la Llei 
7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport
357-00085/12
Substanciació 26

Compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gremis de firai-
res de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l’Hospitalet de 
Llobregat i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant la Co-
missió de Cultura per a informar sobre el reconeixement de la fira d’atraccions com 
a activitat cultural
357-00163/12
Substanciació 27

Compareixença del síndic de greuges de Catalunya davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00171/12
Substanciació 27

Compareixença de Joaquín Urías, professor de dret constitucional de la Universitat 
de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00188/12
Substanciació 27

Compareixença de Francesc Esteve i Balagué, director del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de 
la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00200/12
Substanciació 27

Compareixença de Joan Ferrando Domènech, president de l’Associació d’Afectats 
pel Projecte Castor, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00256/12
Substanciació 28

Compareixença d’Antoni Abad, president de la Cecot, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Projecte Castor
357-00257/12
Substanciació 28

Compareixença de Ramon Pérez i Mir, representant del Col·legi Oficial de Geòlegs 
de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00258/12
Substanciació 28

Compareixença de Joan Escuer, expresident del Col·legi Oficial de Geòlegs de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00259/12
Substanciació 28
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Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a exposar la seva posició sobre la nova 
proposta de la política agrària comuna
357-00260/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29
Substanciació 29

Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a exposar la 
seva posició sobre la nova proposta de la política agrària comuna
357-00261/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29
Substanciació 29

Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
exposar la seva posició sobre la nova proposta de la política agrària comuna
357-00262/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29
Substanciació 29

Compareixença d’una representació dels autors de l’informe de l’Observatori de la 
Pimec «Connectivitat als polígons industrials de Catalunya» davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar-lo
357-00263/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de l’Àrea Pública de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar l’Informe 
balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 
1996-2016, i propostes de futur
357-00264/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del Cos de Bombers 
de la Generalitat
357-00265/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença de la delegada del Govern espanyol a Catalunya davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre l’operatiu policial del 16 de gener de 2019 que ha 
comportat la detenció de diverses persones a les comarques gironines
357-00266/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància a Catalunya de 
Save the Children, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a pre-
sentar l’informe «Sota el mateix sostre»
357-00267/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran 
de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar 
sobre les propostes per a aturar el maltractament a les persones grans i altres de-
mandes del col·lectiu
357-00268/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Norma Falconi Fabara davant la Comissió de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a informar sobre la tancada d’immigrants i llurs reivindicacions
357-00269/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 24
Convocada per al 6 de febrer de 2019 31

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
Presentació 33
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de 
Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00001/12
Convocatòria de la primera prova 33
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 239/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment 
d’una classificació d’instal·lacions de fitnes
250-00329/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 9, 30.01.2019, DSPC-C 169

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 30 de gener de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la categorització objectiva 
dels gimnasos (tram. 250-00329/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 17953).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir de manera consensuada 

amb el sector una classificació d’instal·lacions de fitnes en el marc de l’elaboració de 
la llei de l’activitat física i de l’esport.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2018, sobre el 
Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l’Aigua, corresponent a 
l’exercici del 2016
258-00012/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

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

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

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

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/
CE del Consell, del 28 de novembre de 2006, pel que fa a les 
disposicions relatives a les vendes a distància de béns i a certs 
lliuraments nacionals de béns
295-00139/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE 
pel que fa a la introducció de determinats requisits per als proveïdors 
de serveis de pagament
295-00140/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 
904/2010 pel que fa a les mesures per a reforçar la cooperació 
administrativa a fi de combatre el frau en l’àmbit de l’impost sobre el 
valor afegit
295-00141/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral i la 
familiar
250-00162/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tingu-
da el 30.01.2019, DSPC-C 171.

Proposta de resolució sobre el control de l’activitat del Comitè 
Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols 
Existents en Matèria d’Abús Sexual o Qualsevol Altra Forma de 
Maltractament
250-00211/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tingu-
da el 30.01.2019, DSPC-C 171.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 7, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 174.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de modificació 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i 
la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (tram. 200-00001/12) 
s’ha reunit el dia 31 de gener de 2019 i, d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del 
Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat Jordi Orobitg i Solé.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carmen de Rivera i Pla, GP Cs; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, GP JxCat; 

Jordi Orobitg i Solé, GP ERC; Rosa Maria Ibarra Ollé, GP PSC-Units; Joan Josep 
Nuet i Pujals, GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; Andrea Levy 
Soler, SP PPC, diputats

3.01.02. Proposicions de llei

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 PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 27500; 27756).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 05.02.2019 al 07.02.2019).
Finiment del termini: 08.02.2019; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés 
separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans
302-00057/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 28132 / Coneixement: Presidència del Parlament, 01.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, comuni-

ca a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en moció subsegüent 
a una interpel·lació (tram. 302-00057/12), presentada 28 de gener de 2019 y con nú-
mero de registro 27526.



BOPC 252
4 de febrer de 2019

3.20. Interpel·lacions 14

Donde dice: 
«7. Insta a los partidos políticos que pretenden la independencia de Cataluña a 

que defiendan sus postulados dentro del ordenamiento jurídico, con respeto a las 
normas democráticas y acatamiento de la Ley y las sentencias de los tribunales, y a 
promover tal actitud democrática entre la ciudadanía»

Ha de decir: 
«7. Cree necesario que los partidos políticos que pretenden la independencia de 

Cataluña defiendan sus postulados dentro del ordenamiento jurídico, con respeto a 
las normas democráticas y acatamiento de la Ley y las sentencias de los tribunales, 
y a promover tal actitud democrática entre la ciudadanía.»

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent gran
300-00075/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27659 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.02.2019

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 la situació de la gent gran a Cata-
lunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 
i 7 de febrer de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la situació de la gent gran a Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques del coneixement
300-00076/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27752 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.02.2019

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 polítiques del coneixement, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de febrer 
de 2019, amb el text següent: 

– Sobre polítiques del coneixement.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre el turisme
300-00077/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 28025 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.02.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, diputat 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 turisme, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de febrer, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre turisme.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca
300-00078/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 28026 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.02.2019

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de febrer, amb el 
text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa als papers de Salamanca.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials
300-00079/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 28112 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de 
febrer de 2019, amb el text següent: 

– Quines són les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb relació a les polítiques socials?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Interpel·lació al Govern sobre les garanties jurídiques dels processos 
judicials
300-00080/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 28113 i 28330 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.02.2019

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 les garanties jurídiques dels processos judicials, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de febrer 
de 2019, amb el text següent: 

– Sobre les garanties jurídiques dels processos judicials.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut
300-00081/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28127 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.02.2019

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 les polítiques de joventut, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 de febrer de 2019, amb el 
text següent: 

– Sobre les polítiques de joventut.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes entre el 
president de la Generalitat i el president del Govern de l’Estat
300-00082/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28128 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.02.2019

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 les negociacions ocultes entre el Sr. Torra i el Sr. 
Sánchez, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
6 i 7 de febrer de 2019, amb el text següent: 

– Sobre les negociacions ocultes entre el Sr. Torra i el Sr. Sánchez.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària
300-00083/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 28130 i 28135 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Regla-
ment del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la política pressupos-
tària, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 
i 7 de febrer de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la política pressupostària del Govern.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència ha pres nota de la re-

núncia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya, de Xavier García Albiol, 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, amb efectes des del dia 
31 de gener de 2019.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre l’escorcoll ordenat en el marc de les 
actuacions judicials per a investigar la presumpta contractació 
irregular de serveis informàtics per un ex-alt càrrec de la Generalitat
354-00064/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 8, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 168.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 9, tinguda el 30.01.2019, 
DSPC-C 169.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Interior sobre el deure de confidencialitat en el 
marc de la col·laboració amb les autoritats judicials
354-00066/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 9, tinguda el 30.01.2019, 
DSPC-C 169.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la informació que ha pogut donar a la 
consellera de Cultura per una investigació judicial
354-00067/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 8, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 172.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública sobre els motius de la inversió en 
diverses licitacions i adjudicacions de contractes per a impulsar 
l’administració digital i sobre els escorcolls de la policia a 
instal·lacions del Departament
354-00070/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 8, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 168.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre els criteris seguits per a la 
concessió de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya
354-00071/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 9, tinguda el 30.01.2019, 
DSPC-C 169.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’operatiu dels bombers per a l’extinció de 
l’incendi del 5 de gener de 2019 a Badalona
354-00079/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió d’Interior, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 172.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de 
polítiques d’infància a Catalunya de Save the Children, davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti 
l’informe «Sota el mateix sostre»
356-00245/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 9, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 171.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Mossos 
per la Constitució davant la Comissió d’Interior perquè exposin la 
situació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a llur 
activitat associativa
356-00250/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 8, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 172.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Gen Gran de Catalunya davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les propostes 
per a aturar el maltractament a les persones grans i altres demandes 
del col·lectiu
356-00251/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 9, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 171.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre el funcionament de la 
Divisió d’Afers Interns i l’adequació a dret de les seves actuacions
356-00252/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 8, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 172.



BOPC 252
4 de febrer de 2019

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 21 

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Divisió d’Afers 
Interns dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre el funcionament d’aquesta divisió i l’adequació a dret 
de les seves actuacions
356-00253/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 8, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 172.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 8, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 168.

Sol·licitud de compareixença de Joan Angulo i Arrese, director del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè 
informi sobre el pla de treball i la política de contractació del Centre
356-00280/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 8, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 168.

Sol·licitud de compareixença de Norma Falconi Fabara davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la 
tancada d’immigrants i llurs reivindicacions
356-00292/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 9, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 171.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació dels autors de 
l’informe de l’Observatori de la Pimec «Connectivitat als polígons 
industrials de Catalunya» davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública perquè el presenti
356-00294/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública, en la sessió 8, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 168.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la situació del Cos de Bombers de la Generalitat
356-00295/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 8, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 172.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre l’actuació del Departament d’Interior amb relació als 
incendis recents
356-00298/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió d’Interior, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 172.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Àrea Pública 
de Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública perquè presenti l’Informe balanç de 20 anys de 
prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, 
i propostes de futur
356-00299/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública, en la sessió 8, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 168.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè exposi la seva posició sobre la nova proposta de la política 
agrària comuna
356-00301/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 5, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 167.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè exposi la seva 
posició sobre la nova proposta de la política agrària comuna
356-00302/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 5, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 167.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè exposi la seva posició sobre 
la nova proposta de la política agrària comuna
356-00303/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 5, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 167.

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern espanyol 
a Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’operatiu policial del 16 de gener de 2019 que ha comportat la 
detenció de diverses persones a les comarques gironines
356-00308/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 8, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 172.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre l’endarreriment en la posada en marxa 
de la T-Mobilitat
355-00033/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 10 de la Comissió de Territori, tinguda el 30.01.2019, 
DSPC-C 173.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les actuacions davant les agressions feixistes
355-00034/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 8 de la Comissió d’Interior, tinguda el 30.01.2019, 
DSPC-C 172.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les actuacions davant les agressions feixistes i les 
actuacions amb relació als militants independentistes arran dels 
actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A
355-00035/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 8 de la Comissió d’Interior, tinguda el 30.01.2019, 
DSPC-C 172.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibi-
litat, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 170.
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Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs 
econòmics del retorn de la concessió d’Aigües Ter Llobregat
355-00037/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibi-
litat, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 170.

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la reclamació 
a l’empresa Acciona per la resolució del contracte d’Aigües Ter 
Llobregat
355-00038/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibi-
litat, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 170.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre la proposta de nova política agrària comuna
355-00046/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 5 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 167.

Sessió informativa de la Comissió de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre la situació del Cos de Bombers de la 
Generalitat
355-00048/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 8 de la Comissió d’Interior, tinguda el 30.01.2019, 
DSPC-C 172.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de María Hilda López Pérez, representant de 
l’Associació d’Aturats de Més de 50 Anys de l’Hospitalet de 
Llobregat, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per 
a informar sobre la situació del col·lectiu de desocupats de més de 
cinquanta anys
357-00033/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 171.

Compareixença de Carlos Gracia, representant de l’Asociación 
de Parados Mayores Activos, davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre la situació del col·lectiu de 
persones grans desocupades
357-00034/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 171.

Compareixença d’Isidre Gutiérrez de Tena, de l’Associació 
T-Acompanyem, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a informar sobre la situació del col·lectiu de desocupats
357-00035/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 171.

Compareixença de Pere Manuel, president del Col·legi de 
Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la situació 
del sector esportiu i sobre la proposta de modificar la Llei 7/2015, 
de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de 
l’esport
357-00085/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
30.01.2019, DSPC-C 169.
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Compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels 
gremis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora 
de Firaires de l’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Cultural 
d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant la Comissió de Cultura 
per a informar sobre el reconeixement de la fira d’atraccions com a 
activitat cultural
357-00163/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Cultura, tinguda el 30.01.2019, 
DSPC-C 174.

Compareixença del síndic de greuges de Catalunya davant la 
Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
357-00171/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 29.01.2019, 
DSPC-C 164.

Compareixença de Joaquín Urías, professor de dret constitucional de 
la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
357-00188/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 29.01.2019, 
DSPC-C 164.

Compareixença de Francesc Esteve i Balagué, director del Gabinet 
Jurídic de la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00200/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 29.01.2019, 
DSPC-C 164.
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Compareixença de Joan Ferrando Domènech, president de 
l’Associació d’Afectats pel Projecte Castor, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00256/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 28.01.2019, DSPC-C 163.

Compareixença d’Antoni Abad, president de la Cecot, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00257/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 28.01.2019, DSPC-C 163.

Compareixença de Ramon Pérez i Mir, representant del Col·legi 
Oficial de Geòlegs de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte Castor
357-00258/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 28.01.2019, DSPC-C 163.

Compareixença de Joan Escuer, expresident del Col·legi Oficial de 
Geòlegs de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00259/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor, tinguda el 28.01.2019, DSPC-C 163.
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Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
exposar la seva posició sobre la nova proposta de la política agrària 
comuna
357-00260/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 5,  
tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 167.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 167.

Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per a exposar la seva posició sobre la nova proposta de 
la política agrària comuna
357-00261/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 5,  
tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 167.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 167.

Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per a exposar la seva posició sobre la nova 
proposta de la política agrària comuna
357-00262/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 5,  
tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 167.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 167.
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Compareixença d’una representació dels autors de l’informe de 
l’Observatori de la Pimec «Connectivitat als polígons industrials de 
Catalunya» davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública per a presentar-lo
357-00263/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 8,  
tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 168.

Compareixença d’una representació de l’Àrea Pública de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública per a presentar l’Informe balanç de 20 anys de prevenció de 
riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes 
de futur
357-00264/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió 8,  
tinguda el 29.01.2019, DSPC-C 168.

Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la 
situació del Cos de Bombers de la Generalitat
357-00265/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 8, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 172.

Compareixença de la delegada del Govern espanyol a Catalunya 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’operatiu policial 
del 16 de gener de 2019 que ha comportat la detenció de diverses 
persones a les comarques gironines
357-00266/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 8, tinguda el 30.01.2019, DSPC-C 172.
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Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància a 
Catalunya de Save the Children, davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a presentar l’informe «Sota el mateix sostre»
357-00267/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda 
el 30.01.2019, DSPC-C 171.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Gent Gran de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre les propostes per a aturar el 
maltractament a les persones grans i altres demandes del col·lectiu
357-00268/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda 
el 30.01.2019, DSPC-C 171.

Compareixença de Norma Falconi Fabara davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la tancada 
d’immigrants i llurs reivindicacions
357-00269/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda 
el 30.01.2019, DSPC-C 171.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 24

CONVOCADA PER AL 6 DE FEBRER 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 6 de febrer de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 

49.2 del Reglament)
3. Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió 

del Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 202-00034/12. Comissió d’Afers Insti-
tucionals. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 249, 24).

4. Decret llei 1/2019, del 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, 
en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària. Tram. 203-
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00009/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació 
del decret llei (text presentat: BOPC 240, 13).

5. Projecte de llei d’ordenació del litoral. Tram. 200-00007/12. Govern de la Ge-
neralitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 200, 27).

6. Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en ma-
tèria de tributs cedits per l’Estat. Tram. 202-00031/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 206, 15).

7. Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre 
la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits. Tram. 202-00032/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 206, 16).

8. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent gran. Tram. 300-00075/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques del coneixement. Tram. 300-
00076/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el turisme. Tram. 300-00077/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca. Tram. 300-00078/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les prioritats del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials. Tram. 300-00079/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les garanties jurídiques dels processos judi-
cials. Tram. 300-00080/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut. Tram. 300-00081/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes entre el president de 
la Generalitat i el president del Govern de l’Estat. Tram. 300-00082/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària. Tram. 300-00083/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació pú-
blica. Tram. 302-00054/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. De-
bat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política universitària i 
de recerca. Tram. 302-00055/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionis-
tes que posen en perill els drets de les dones. Tram. 302-00056/12. Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i 
les seves conseqüències per a tots els catalans. Tram. 302-00057/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana. 
Tram. 302-00058/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la 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. 302-00059/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 27864

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, diputat electe al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord 
amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia 
a la condició de diputat.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada 
del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00001/12

CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal Qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir dues places de 

lletrat o lletrada del Parlament de Catalunya (BOPC 102, del 15 de juny de 2018), 
en la sessió tinguda el 28 de gener de 2019, ha acordat, d’acord amb el que establei-
xen les bases 7.1, 1.7 i 1.8 de la convocatòria, de convocar els aspirants admesos a 
fer la primera prova de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, que 
consisteix a desenvolupar per escrit un total de vuit temes de l’annex: un tema de 
l’apartat A, un tema de l’apartat B, dos temes de l’apartat C, un tema de l’apartat D, 
un tema de l’apartat E, un tema de l’apartat F i un tema de l’apartat G, determinats 
per sorteig.

El temps per a fer aquesta prova es divideix en dues parts: la primera part, de 
quatre hores, per als temes dels apartats A, B i C, corresponents al primer exercici; 
la segona part, de dues hores, per als temes dels apartats D, E,F i G corresponents 
al segon exercici.

De conformitat amb la base 7.1.1.2 de la convocatòria, el desenvolupament 
d’aquesta prova es durà a terme en dies diferents, d’acord amb el calendari següent: 

Primera part
Dia: 8 d’abril de 2019
Hora d’inici: 9 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)

Segona part 
Dia: 9 d’abril de 2019
Hora d’inici: 9 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)
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Contra l’acord del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d’alçada da-
vant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data 
de la publicació de l’acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 
de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les ad-
ministracions públiques.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Esther Andreu Fornós, secretària del tribunal
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