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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de per-
sonal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a 
l’exercici del 2015
256-00015/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00016/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 21

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00017/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 24

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Proposta de canvi de nom de la Comissió d’Ensenyament
395-00061/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 255) 28

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en comissió d’Alejandro Goñi, en representació de la Pimec, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 
de comerç, serveis i fires
352-00548/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupament de Botiguers 
i Comerciants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00549/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Nacional de 
Grans Empreses de Distribució amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00550/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Barcelona Oberta amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
352-00551/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell d’Empreses Dis-
tribuïdores d’Alimentació a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00552/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió d’Entitats de Retail 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 
de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00553/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de 
l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00554/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00555/12
Sol·licitud 30
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Consumidors 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 
de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00556/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Iniciativa 
per la Reforma Horària amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00557/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en comissió d’Aurelio del Pino González, president de l’Asso-
ciació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00558/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en comissió d’Aurelio del Pino González, president de l’Asso-
ciació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00559/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió de Camilo Tarrazón Rodón, president del gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00560/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió de Pilar Sierra, directora del Gremi d’Empresaris 
de Cinemes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00561/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Grans Em-
preses de Distribució a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00562/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupament de Botiguers 
i Comerciants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00563/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Nacional de 
Centrals de Compra i Serveis amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00564/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió d’Eixos Comercials 
Turístics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00565/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cecot amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires
352-00566/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell d’Empreses Dis-
tribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00567/12
Sol·licitud 33
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
l’Empresa Familiar del Retail amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00568/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Gremis de 
Comerç, Serveis i Turisme amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00569/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Barcelona 
Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00570/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Comerç Ciu-
tadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00571/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comerç de la Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
352-00572/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió d’Entitats de Retail 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 
de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00573/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del centre comercial L’Illa 
Diagonal amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00574/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Cadenes 
Espanyoles de Supermercats amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00575/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
352-00576/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi d’Empresaris de 
Cinemes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00577/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
352-00578/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00579/12
Sol·licitud 35
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell General de Cam-
bres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 
de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00580/12
Sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença de Maria Jesús Larios Paterna, adjunta al síndic de 
greuges per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, davant la Comis-
sió del Síndic de Greuges perquè informi sobre les actuacions dutes a terme davant 
la situació dels menors immigrants no acompanyats
356-00243/12
Rebuig de la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació
356-00273/12
Acord sobre la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la representació de les dones als mitjans audiovisuals
356-00274/12
Acord sobre la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut Català 
de les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè doni resposta 
a la presentació dels informes L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, 
L’avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya i Avaluació i propostes de millora dels 
circuits territorials de violència masclista
356-00284/12
Acord sobre la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalu-
nya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe sobre 
violència sexual Ja és hora que em creguis. Un sistema que qüestiona i desprote-
geix les víctimes
356-00304/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les línies de treball 
de l’Institut Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere
356-00313/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del director general de Patrimoni davant la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes perquè exposi el contingut de l’Informe de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014
356-00317/12
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Economia i Coneixe-
ment, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè exposi el contingut 
de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 18/2018, sobre la gestió 
d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del 
període 2011-2014
356-00318/12
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre el dispositiu policial per al desallotjament d’un bloc 
de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
356-00322/12
Sol·licitud 38
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Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les indiciàries irregularitats de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència en la contractació pública que va esmentar l’exconse-
llera de Treball, Afers Socials i Famílies en la Comissió d’Afers Socials i Famílies el 
19 de juliol de 2017
356-00324/12
Sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Ricard Parés i Casanova, director de l’Associació 
Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació perquè informi sobre la situació del sector porcí
356-00326/12
Sol·licitud 38

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

Compareixença de Mònica Guiteras Blaya, membre de l’Observatori del Deute de la 
Globalització, de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, cofundadora del grup Cas 
Castor i experta en finançament i relació amb el Banc Europeu d’Inversions, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00354/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Maria Campuzano, membre de l’Aliança contra la Pobresa Ener-
gètica, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00355/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença d’Asun Cirera, advocada, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Projecte Castor
357-00356/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença d’una representació de l’Observatori de l’Ebre davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00357/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut Català de les Do-
nes, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a donar resposta a la pre-
sentació dels informes L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, L’avaluació 
de la xarxa de SIADs de Catalunya i Avaluació i propostes de millora dels circuits 
territorials de violència masclista
357-00358/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39
Substanciació 39

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les línies de treball de l’Institut 
Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere
357-00359/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 40
Substanciació 40

Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el 
tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació
357-00360/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la 
representació de les dones als mitjans audiovisuals
357-00361/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe sobre violència sexual 
Ja és hora que em creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes
357-00362/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 40
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 258/XII del Parlament de Catalunya, sobre el termini per 
a informar sobre els procediments per a la minoració del preu dels 
crèdits dels estudis universitaris
250-00408/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 31.01.2019, DSPC-C 178

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 31 de gener 
de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants 
d’enginyeria (tram. 250-00408/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem.

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

Resolució
El Parlament insta el Govern a establir el termini d’un curs lectiu com a període 

mínim perquè informi les universitats i el Consell d’Estudiants de les Universitats 
Catalanes (Ceucat) sobre els procediments per a l’obtenció de l’acreditació del tram 
de la renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits 
dels estudis universitaris.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; la presidenta de la Comissió, 

Laura Vílchez Sánchez

Resolució 259/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’extensió de les 
beques del Programa Beatriu de Pinós
250-00422/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 31.01.2019, DSPC-C 178

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 31 de gener de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’extensió dels contractes 
del Programa Beatriu de Pinós (tram. 250-00422/12), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar econòmicament el Programa Beatriu de Pinós amb l’assignació pres-

supostària corresponent perquè els investigadors que en compleixen el primer o el 
segon any hi puguin fer un tercer any de pròrroga.

b) Redefinir les beques del Programa Beatriu de Pinós perquè tinguin d’inici una 
durada de tres anys, i així facilitar el desenvolupament dels treballs dels investiga-
dors d’una manera més estable.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; la presidenta de la Comissió, 

Laura Vílchez Sánchez
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Resolució 260/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’operació de 
l’Estat per a desestabilitzar l’economia catalana
250-00425/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 31.01.2019, DSPC-C 178

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 31 de gener de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’operació de l’Estat per a 
desestabilitzar l’economia catalana (tram. 250-00425/12), presentada pel Grup Par-
lamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna la campanya per a desestabilitzar l’eco-

nomia catalana per part del Govern de l’Estat durant el mes d’octubre del 2017, així 
com la instrumentalització dels dipòsits bancaris de l’Estat per a crear inestabilitats 
i les pressions a empreses i organitzacions econòmiques per a traslladar-ne la seu 
social.

2. El Parlament de Catalunya denuncia el greu perill per a l’estabilitat econòmica 
i financera de Catalunya, i, per extensió, de l’Estat Espanyol i de la zona de l’euro, 
que van suposar les accions del Govern de l’Estat, les quals, especialment la seva 
estratègia de retirada de dipòsits, tot i que finalment només van aconseguir condi-
cionar la decisió sobre el canvi de seu social d’una petita part de la base empresa-
rial de Catalunya, podrien haver tingut conseqüències molt més greus, que haurien 
pogut desencadenar un pànic bancari que fes trontollar la liquiditat de les entitats 
financeres més grans del país.

3. El Parlament de Catalunya reprova: 
a) La participació del rei d’Espanya, Felip VI, en la campanya coordinada de 

pressions polítiques a entitats econòmiques.
b) Les actuacions, liderades i emparades pel llavors ministre d’Economia i ac-

tual vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, per a organitzar una 
retirada concertada de dipòsits de diverses agències estatals, com ara Renfe, Adif, 
Ports de l’Estat i Ràdio Televisió Espanyola, entre d’altres, per a desencadenar una 
fuga de capitals que forcés les principals institucions bancàries a canviar la seu so-
cial i instal·lar-la fora de Catalunya, una actuació incompatible amb la missió del 
Banc Central Europeu de garantir la seguretat i la solidesa del sistema bancari de 
la Unió Europea.

4. El Parlament de Catalunya insta els partits polítics presents en aquesta cam-
bra a fer servir llur representació a les Corts Generals, en cas que la tinguin, per a 
exigir al Govern de l’Estat una explicació clara, detallada i transparent sobre l’ope-
ració d’estat per a desestabilitzar l’economia catalana, i donar suport a la proposta 
de creació d’una comissió d’investigació a les Corts sobre la implicació del Govern 
de l’Estat en la fuga de dipòsits de Catalunya com a conseqüència del referèndum de  
l’1 d’octubre de 2017.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; la presidenta de la Comissió, 

Laura Vílchez Sánchez
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Resolució 261/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls a la 
implantació de la finestreta única empresarial a Barcelona
250-00438/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 31.01.2019, DSPC-C 178

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 31 de gener de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de la implantació 
de la finestreta única empresarial a Barcelona (tram. 250-00438/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 23876).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la implantació de 

la finestreta única empresarial (FUE) a la ciutat de Barcelona, de manera que en el 
termini de vuit mesos es disposi d’aquest recurs, evitant generar desavantatges com-
petitius dins del territori.

b) Elaborar un pla per a la implantació electrònica dels tràmits encara no dispo-
nibles per mitjà de la plataforma en línia de la FUE, que permeti d’aconseguir tenir 
disponibles per aquest canal el 80% dels tràmits durant l’any 2019 i el 20% restant 
durant l’any 2020, prioritzant els procediments que tenen més impacte i volum amb 
relació al sector d’activitat o el volum d’empreses afectades.

c) Reforçar la comunicació i la difusió de la FUE per mitjà de campanyes infor-
matives anuals, en col·laboració amb el món local, les empreses i les organitzacions 
professionals per a incrementar l’ús dels serveis oferts.

d) Reforçar la difusió i la comunicació del procediment de reclamació establert 
per l’incompliment de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat econòmica, a fi d’incrementar-ne l’ús.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; la presidenta de la Comissió, 

Laura Vílchez Sánchez
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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 vitivinícola de Catalunya
200-00002/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 29 de gener de 2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el  
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 200-00002/12) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Francisco Javier Domínguez Serrano

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Eduard Pujol i Bonell

Grup Parlamentari Republicà
Lluïsa Llop i Fernàndez

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Òscar Ordeig i Molist

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Yolanda López Fernández

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

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26337 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 23.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26337)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a con-
tinuar adequant, les instruccions de regulació de l’ús dels dispositius conductors 
d’energia a les conclusions de l’informe del Grup de Treball sobre la Utilització per 
la Policia de Pistoles Elèctriques.

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 17/2018, sobre la 
reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als 
exercicis del 2010 al 2016
256-00013/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 27234; 27996; 28140; 28359; 28399; 28524 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 27234)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent 
al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 17/2018, sobre la rees-
tructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 
2016 (tram. 256-00013/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la re-

estructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 
al 2016 (tram. 256-00013/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 27996)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre 
la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 
2010 al 2016 (tram. 256-00013/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la re-

estructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 
al 2016 (tram. 256-00013/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 28140)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, 
corresponent als exercicis del 2010 al 2016 (tram. 256-00013/12).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre 

la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 
2010 al 2016 (tram. 256-00013/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions  
del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Economia i Hisenda a que 
doni instruccions a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya per a por-
tar a terme les recomanacions que encara resten pendents d’implementar referents 
a l’informe 17/2018, emès per la Sindicatura de Comptes corresponent als exercicis 
2010 a 2016 referents a la reestructuració del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya.

3) El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Economia i Hisenda a 
que doni instruccions a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya per 
a que impulsi les mesures necessàries per a fixar un acord amb el Ministeri d’Hi-
senda i Administracions Públiques respecte als criteris que tots dos han de respec-
tar per a donar de baixa una entitat de l’inventari d’ens del Ministeri i del Registre 
del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.

4) Insta a les entitats que encara tinguin l’estat de reordenació denominat  ‘Bvista’, 
per a les quals existeix un compromís de baixa, a que actualitzin el seu estat de re-
ordenació.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, Maialen 

Fernández Cabezas, diputades, GP Cs
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 28359)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, 
sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exerci-
cis del 2010 al 2016 (tram. 256-00013/12).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre 

la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 
2010 al 2016 (tram. 256-00013/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions  
del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya denuncia que el procés de reestructuració, racio-
nalització i simplificació del sector públic de la Generalitat s’ha dut a terme sense la 
publicitat i transparència exigides legalment.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, du-
rant el primer semestre del 2019, un nou Pla de racionalització i simplificació del 
sector públic de la Generalitat que avanci en el procés de reestructuració ja iniciat, 
emprant els criteris utilitzats pel MINHAP a l’hora de donar de baixa una entitats 
de l’inventari d’ens.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 28399)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
 proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, 
corresponent als exercicis del 2010 al 2016 (tram. 256-00013/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la re-

estructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 
al 2016 (tram. 256-00013/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 28524)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració 
del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016 (tram. 
256-00013/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius 
immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 
2011-2014. Tram. 256-00014/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de 
personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a 
l’exercici del 2015. Tram. 256-00015/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l’exercici 
2016. Tram. 256-00016/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l’exercici 
2016. Tram. 256-00017/12 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 17/2018, sobre la re-

estructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 
al 2016 (tram. 256-00013/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2018, sobre la 
gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exerci-
cis del període 2011-2014 (Tram. 256-00014/12), i insta a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 
despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
corresponent a l’exercici del 2015 (Tram. 256-00015/12), i insta a seguir les recoma-
nacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a 
l’exercici 2016 (Tram. 256-00016/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, correspo-
nent a l’exercici 2016 (Tram. 256-00017/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre 
la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent als exercicis del període 2011-2014
256-00014/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 27235; 27997; 28141; 28360; 28400; 28524 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 27235)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
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del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió 
d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del 
període 2011-2014 (tram. 256-00014/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la 

gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exerci-
cis del període 2011-2014 (tram. 256-00014/12) i insta el Govern a seguir les reco-
manacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 27997)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre 
la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exer-
cicis del període 2011-2014 (tram. 256-00014/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la 

gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exerci-
cis del període 2011-2014 (tram. 256-00014/12) i insta el Govern a seguir les reco-
manacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 28141)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución, sub-
siguiente al debate del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, so-
bre la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis del període 2011-2014 (tram. 256-00014/12).

Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 18/2018, sobre 

la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exer-
cicis del període 2011-2014 (tram. 256-00014/12) y insta al Gobierno a seguir les 
recomendaciones de dicho informe.

El Parlamento de Cataluña insta al Departamento de la Vicepresidencia y de 
Economía y Hacienda a: 

2) Incluir en la Memoria de Actividades y/o en el Programa de Gestión de activos 
inmobiliarios los datos de todos los inmuebles de los entes públicos de la Genera-
litat, ya sean en propiedad, alquilados o vacíos, así como de aquellos en los que los 
entes dependientes tienen algún tipo de derecho.
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3) Supervisar y controlar que todos los entes y organismos dependientes cuentan 
con el debido informe preceptivo antes de contratar cualquier tipo de arrendamiento 
o realizar cualquier adquisición de inmuebles.

4) Elaborar e instaurar un procedimiento que permita garantizar que los entes 
dependientes hayan de solicitar el informe preceptivo y vinculante respecto a los 
contratos nuevos, los que se hayan renovado y los que se hayan modificado.

5) Elaborar un Plan Director de Inmuebles, tal como se prevé en la Memoria del 
Programa 121 de los presupuestos correspondientes a los ejercicios 2011 a 2014, con 
el fin de controlar y dirigir la situación de los inmuebles propiedad de la Generalitat, 
así como de los inmuebles que ocupa y son propiedad de terceros.

6) Elaborar una base de datos de inmuebles única, coordinada con sus entes de-
pendientes, manteniéndola actualizada y siguiendo los mismos criterios homogé-
neos entre ellos.

7) Incluir en dicha base de datos, de forma ineludible, de las condiciones de la 
adquisición, venta, alquiler, cesión o traspaso de los inmuebles, así como de su su-
perficie y su precio.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 28360)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, 
sobre la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
als exercicis del període 2011-2014 (tram. 256-00014/12).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la 

gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exerci-
cis del període 2011-2014 (tram. 256-00014/12) i insta el Govern a seguir les reco-
manacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Centralitzar en la Direcció General de Patrimoni totes les dades del patrimoni 

immobiliari de la Generalitat per poder realitzar de forma global i complerta la seva 
valoració i registre.

b) Disposar de la informació immobiliària completa dels seus ens dependents per 
millorar el control sobre els actius immobiliaris de tot el sector públic de la Generalitat.

c) Informar, juntament amb la liquidació del pressupost, de l’execució de les ope-
racions d’arrendaments i compres d’immobles contingudes a les memòries d’arrenda-
ments i compres de béns immobles dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

d) Establir de forma obligatòria la sol·licitud a la Direcció General de Patrimoni 
d’un informe preceptiu i vinculant quan els ens dependents de la Generalitat hagin 
de subscriure contractes sobre immobles nous o que s’hagin de renovar o modificar.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,   

SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 28400)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent  
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Ca-
talunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014 (tram. 256-00014/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la 

gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exerci-
cis del període 2011-2014 (tram. 256-00014/12) i insta el Govern a seguir les reco-
manacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 28524)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració 
del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016 (tram. 
256-00013/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius 
immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 
2011-2014. Tram. 256-00014/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de 
personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a 
l’exercici del 2015. Tram. 256-00015/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l’exercici 
2016. Tram. 256-00016/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l’exercici 
2016. Tram. 256-00017/12 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 17/2018, sobre la re-

estructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 
al 2016 (tram. 256-00013/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2018, sobre la 
gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exerci-
cis del període 2011-2014 (Tram. 256-00014/12), i insta a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 
despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
corresponent a l’exercici del 2015 (Tram. 256-00015/12), i insta a seguir les recoma-
nacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a 
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l’exercici 2016 (Tram. 256-00016/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, correspo-
nent a l’exercici 2016 (Tram. 256-00017/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 
despeses de personal del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, corresponent a l’exercici del 2015
256-00015/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 27236; 27998; 28142; 28361; 28401; 28524 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 27236)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subse-
güent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre 
les despe ses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 

despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12) i insta el Govern a seguir les 
recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 27998)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre 
les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 

despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
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corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12) i insta el Govern a seguir les 
recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 28142)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre 

les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12) i insta el Govern a seguir les 
recomanacions del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prendre les me-
sures oportunes per a que les diferents administracions públiques compleixin l’orde-
nament legal vigent en matèria de recursos humans, donat que les recomanacions que 
es deriven d’aquest informe venen repetint-se en altres informes de la Sindicatura, 
sobre tot en relació amb temes de contractació i, en concret, en les derivades de la 
provisió provisional de llocs de treball, o l’excessiva temporalitat dels treballadors de 
l’administració, tant interins com laborals, o pel que fa a les irregularitats posades  
de manifest en la contractació temporal.

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar 
un sistema informàtic integrat de gestió de nòmines, a nivell de tota l’administració 
pública catalana, per a garantir l’adequació de la codificació i dels procediments ac-
tuals per tal de vetllar pel compliment de la normativa vigent aplicable i el reforça-
ment dels necessaris sistemes de control.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández 

Cabezas, diputats, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 28361)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions 
Institucio nals, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 

despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
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corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12) i insta el Govern a seguir les 
recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 28401)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals, corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 

despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
corresponent a l’exercici del 2015 (tram. 256-00015/12) i insta el Govern a seguir les 
recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 28524)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració 
del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016 (tram. 
256-00013/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius 
immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 
2011-2014. Tram. 256-00014/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de 
personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a 
l’exercici del 2015. Tram. 256-00015/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l’exercici 
2016. Tram. 256-00016/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l’exercici 
2016. Tram. 256-00017/12 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 17/2018, sobre la re-

estructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 
al 2016 (tram. 256-00013/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2018, sobre la 
gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exerci-
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cis del període 2011-2014 (Tram. 256-00014/12), i insta a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 
despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
corresponent a l’exercici del 2015 (Tram. 256-00015/12), i insta a seguir les recoma-
nacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a 
l’exercici 2016 (Tram. 256-00016/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, correspo-
nent a l’exercici 2016 (Tram. 256-00017/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, 
corresponent a l’exercici 2016
256-00016/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 27237; 27999; 28143; 28362; 28402; 28524 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 27237)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a 
l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent 
a l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 27999)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre 
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la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, correspo-
nent a l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent 
a l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 28143)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de 
personal, corresponent a l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent 
a l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a establir, formalitzar i implementar un procediment de gestió i control de 
la jornada laboral i de les absències i els permisos de tot tipus del seu personal, que 
permeti un control centralitzat i efectiu del personal laboral de l’entitat.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, Maialen Fernández 

Cabezas, diputades, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 28362)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, 
sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, cor-
responent a l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent 
a l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 28402)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de 
personal, corresponent a l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent 
a l’exercici 2016 (tram. 256-00016/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 28524)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració 
del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016 (tram. 
256-00013/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius 
immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 
2011-2014. Tram. 256-00014/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de 
personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a 
l’exercici del 2015. Tram. 256-00015/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l’exercici 
2016. Tram. 256-00016/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l’exercici 
2016. Tram. 256-00017/12 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 17/2018, sobre la re-

estructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 
al 2016 (tram. 256-00013/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2018, sobre la 
gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exerci-
cis del període 2011-2014 (Tram. 256-00014/12), i insta a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 
despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
corresponent a l’exercici del 2015 (Tram. 256-00015/12), i insta a seguir les recoma-
nacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a 
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l’exercici 2016 (Tram. 256-00016/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, correspo-
nent a l’exercici 2016 (Tram. 256-00017/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de 
personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00017/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 27238; 28000; 28144; 28363; 28403; 28524 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 05.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 27238)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent 
a l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, correspo-
nent a l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 28000)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corres-
ponent a l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, correspo-
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nent a l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 28144)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
 proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, des-
peses de personal, corresponent a l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, correspo-
nent a l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, S.A. a establir, formalitzar i implementar un procediment de gestió i control 
de la jornada laboral i de les absències i els permisos de tot tipus del seu personal, 
que permeti un control centralitzat i efectiu del personal laboral de l’entitat.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, Maialen Fernández 

Cabezas, diputades, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 28363)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, diputat, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Sub-

grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, 
sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, 
corresponent a l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, correspo-
nent a l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar les ins-
truccions oportunes al Consell de Govern de la Corporació de Mitjans Audiovisuals 
per a: 

a) Garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en els processos de selecció 
de personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.



BOPC 257
8 de febrer de 2019

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 26

b) Exigir l’elaboració d’informes conjunts dels departament competents en ma-
tèria de funció públics i de pressupostos en els acords relatius a les retribucions i 
complements aplicables a determinats grups de treballadors.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 28403)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
 proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, des-
peses de personal, corresponent a l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, correspo-
nent a l’exercici 2016 (tram. 256-00017/12) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 28524)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració 
del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016 (tram. 
256-00013/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius 
immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 
2011-2014. Tram. 256-00014/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de 
personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a 
l’exercici del 2015. Tram. 256-00015/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l’exercici 
2016. Tram. 256-00016/12 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l’exercici 
2016. Tram. 256-00017/12 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 17/2018, sobre la re-

estructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 
al 2016 (tram. 256-00013/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 18/2018, sobre la 
gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exerci-
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cis del període 2011-2014 (Tram. 256-00014/12), i insta a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 
despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
corresponent a l’exercici del 2015 (Tram. 256-00015/12), i insta a seguir les recoma-
nacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a 
l’exercici 2016 (Tram. 256-00016/12), i insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, correspo-
nent a l’exercici 2016 (Tram. 256-00017/12), i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Proposta de canvi de nom de la Comissió d’Ensenyament
395-00061/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 255)

Al BOPC 255, pàgina 63.

On hi diu: 
Reg. 28566 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.02.2019

Hi ha de dir:
Reg. 28566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en comissió d’Alejandro Goñi, en representació 
de la Pimec, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00548/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 
de comerç, serveis i fires
352-00549/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
352-00550/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Barcelona 
Oberta amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00551/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació a Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
352-00552/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
d’Entitats de Retail de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires
352-00553/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires
352-00554/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires
352-00555/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
de Consumidors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires
352-00556/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Iniciativa per la Reforma Horària amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires
352-00557/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 24858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’Aurelio del Pino González, 
president de l’Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 
de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00558/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 25474).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’Aurelio del Pino González, 
president de l’Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 
de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00559/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 26402).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Camilo Tarrazón Rodón, 
president del gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00560/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 26402).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Pilar Sierra, directora del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires
352-00561/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 26600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Grans Empreses de Distribució a Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost,  
de comerç, serveis i fires
352-00562/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 
de comerç, serveis i fires
352-00563/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Nacional de Centrals de Compra i Serveis amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires
352-00564/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Unió d’Eixos Comercials Turístics de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost,  
de comerç, serveis i fires
352-00565/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cecot 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 
de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00566/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 
de comerç, serveis i fires
352-00567/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de l’Empresa Familiar del Retail amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires
352-00568/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires
352-00569/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació 
Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00570/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació 
Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00571/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comerç de 
la Pimec amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00572/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
d’Entitats de Retail de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis  
i fires
352-00573/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del centre 
comercial L’Illa Diagonal amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis  
i fires
352-00574/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Cadenes Espanyoles de Supermercats amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires
352-00575/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del 
Treball amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00576/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires
352-00577/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
352-00578/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis  
i fires
352-00579/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis  
i fires
352-00580/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 26601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 31.01.2019.
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Sol·licitud de compareixença de Maria Jesús Larios Paterna, adjunta 
al síndic de greuges per a la defensa dels drets dels infants i els 
adolescents, davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè 
informi sobre les actuacions dutes a terme davant la situació dels 
menors immigrants no acompanyats
356-00243/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió 7, tinguda el 
28.01.2019, DSPC-C 162.

Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el tractament de la 
violència masclista als mitjans de comunicació
356-00273/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 4, tinguda el 05.02.2019, DSPC-C 180.

Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la representació de 
les dones als mitjans audiovisuals
356-00274/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 4, tinguda el 05.02.2019, DSPC-C 180.

Sol·licitud de compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta 
de l’Institut Català de les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè doni resposta a la presentació dels informes 
L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, L’avaluació de la 
xarxa de SIADs de Catalunya i Avaluació i propostes de millora dels 
circuits territorials de violència masclista
356-00284/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 4, tinguda el 05.02.2019, DSPC-C 180.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia 
Internacional Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè presenti l’informe sobre violència sexual Ja és hora que em 
creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes
356-00304/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 4, tinguda el 05.02.2019, DSPC-C 180.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre les línies de treball de l’Institut Català de les Dones i el 
Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere
356-00313/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 4, tinguda el 05.02.2019, DSPC-C 180.

Sol·licitud de compareixença del director general de Patrimoni davant 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè exposi el contingut 
de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 18/2018, 
sobre la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent als exercicis del període 2011-2014
356-00317/12

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 27232).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 05.02.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller 
d’Economia i Coneixement, davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes perquè exposi el contingut de l’Informe de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes 18/2018, sobre la gestió d’actius 
immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis del període 2011-2014
356-00318/12

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 27233).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 05.02.2019.
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre el dispositiu policial 
per al desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de 
Barcelona, el 15 de gener de 2019
356-00322/12

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP (reg. 27651).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019.

Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les indiciàries 
irregularitats de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència en la contractació pública que va esmentar 
l’exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies en la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies el 19 de juliol de 2017
356-00324/12

SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs (reg. 27811).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 05.02.2019.

Sol·licitud de compareixença de Ricard Parés i Casanova, director 
de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre  
la situació del sector porcí
356-00326/12

SOL·LICITUD

Presentació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs (reg. 28145).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 06.02.2019.

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

Compareixença de Mònica Guiteras Blaya, membre de l’Observatori 
del Deute de la Globalització, de l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica, cofundadora del grup Cas Castor i experta en 
finançament i relació amb el Banc Europeu d’Inversions, davant  
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00354/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.
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Compareixença de Maria Campuzano, membre de l’Aliança contra 
la Pobresa Energètica, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00355/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença d’Asun Cirera, advocada, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00356/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença d’una representació de l’Observatori de l’Ebre davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00357/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut 
Català de les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a donar resposta a la presentació dels informes L’abordatge de 
les violències sexuals a Catalunya, L’avaluació de la xarxa de SIADs de 
Catalunya i Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials 
de violència masclista
357-00358/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 4, tinguda el 
05.02.2019, DSPC-C 180.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
el 05.02.2019, DSPC-C 180.
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Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre 
les línies de treball de l’Institut Català de les Dones i el Pla estratègic 
de polítiques d’igualtat de gènere
357-00359/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 4, tinguda el 
05.02.2019, DSPC-C 180.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
el 05.02.2019, DSPC-C 180.

Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre el tractament de la violència masclista 
als mitjans de comunicació
357-00360/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 4, tinguda el 
05.02.2019, DSPC-C 180.

Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la representació de les dones als 
mitjans audiovisuals
357-00361/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 4, tinguda el 
05.02.2019, DSPC-C 180.

Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional 
Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar l’informe sobre violència sexual Ja és hora que em creguis. 
Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes
357-00362/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 4, tinguda el 
05.02.2019, DSPC-C 180.
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	352-00570/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
	352-00571/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comerç de la Pimec amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
	352-00572/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió d’Entitats de Retail de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis 
i fires
	352-00573/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del centre comercial L’Illa Diagonal amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis 
i fires
	352-00574/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
	352-00575/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
	352-00576/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
	352-00577/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
	352-00578/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis 
i fires
	352-00579/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis 
i fires
	352-00580/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Maria Jesús Larios Paterna, adjunta al síndic de greuges per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre les actuacions dutes a terme davant la situa
	356-00243/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació
	356-00273/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la representació de les dones als mitjans audiovisuals
	356-00274/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut Català de les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè doni resposta a la presentació dels informes L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, L’aval
	356-00284/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe sobre violència sexual Ja és hora que em creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les vícti
	356-00304/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les línies de treball de l’Institut Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gène
	356-00313/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Patrimoni davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè exposi el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 18/2018, sobre la gestió d’actius immobiliaris de la Gener
	356-00317/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Economia i Coneixement, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè exposi el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 18/2018, sobre la gestió d’actius
	356-00318/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el dispositiu policial per al desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
	356-00322/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les indiciàries irregularitats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en la contractació pública que va esmentar l’exconse
	356-00324/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ricard Parés i Casanova, director de l’Associació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre 
la situació del sector porcí
	356-00326/12
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Mònica Guiteras Blaya, membre de l’Observatori del Deute de la Globalització, de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, cofundadora del grup Cas Castor i experta en finançament i relació amb el Banc Europeu d’Inversions, davant 
la Comis
	357-00354/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Maria Campuzano, membre de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	357-00355/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Asun Cirera, advocada, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	357-00356/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Observatori de l’Ebre davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
	357-00357/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut Català de les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a donar resposta a la presentació dels informes L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, L’avaluació de la xar
	357-00358/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les línies de treball de l’Institut Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere
	357-00359/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació
	357-00360/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la representació de les dones als mitjans audiovisuals
	357-00361/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe sobre violència sexual Ja és hora que em creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes
	357-00362/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença




