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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma SOS Costa Brava
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la seva posició amb relació al
Pla director urbanístic del sistema costaner del litoral gironí
356-00236/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’apropiació, l’ús
i la distribució de dades dels ciutadans per al referèndum de l’1 d’octubre de 2017
356-00241/12
Rebuig de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi
sobre la indiciària implicació de l’Autoritat Catalana de la Competència en el marc de
l’operació Petrum
356-00246/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de la
segona extracció de fangs contaminants de l’embassament de Flix
356-00248/12
Rebuig de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Barcelona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00265/12
Retirada de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials del Departament
de la Presidència a Girona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi
sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00266/12
Retirada de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament
de la Presidència a Lleida davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi
sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00267/12
Retirada de la sol·licitud

16

Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials del Departament de
la Presidència a Tarragona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi
sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00268/12
Retirada de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament
de la Presidència a les Terres de l’Ebre davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00269/12
Retirada de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament
de la Presidència a la Catalunya Central davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00270/12
Retirada de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, expresident de l’Institut
d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi
de l’activitat de l’Institut el 2017
356-00283/12
Rebuig de la sol·licitud

17

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la seva incorporació com
a membre del Consell Assessor de Transparència, Participació i Acció Social d’Agbar
356-00321/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de Conchita Peña Gallardo, degana del Col·legi Oficial
de Treball Social de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’activitat del Col·legi
356-00323/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre
la seva tasca en el context d’auge de l’extrema dreta
356-00325/12
Acord sobre la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Mateo Botella, gerent territorial de Barcelona Comarques del Departament de Justícia, davant la Comissió de Justícia perquè
informi sobre la situació de les instal·lacions dels jutjats de Martorell (Baix Llobregat)
356-00327/12
Sol·licitud

18

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
i del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre l’activitat de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència
356-00344/12
Acord sobre la sol·licitud

18

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Irídia - Centre per a la Defensa
dels Drets Humans davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les morts
que es produeixen en règim d’aïllament penitenciari
356-00345/12
Sol·licitud

19

Sol·licitud de compareixença de Jorge Calero Martínez, professor d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè exposi
l’informe «Els efectes de la immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a
Catalunya»
356-00348/12
Sol·licitud

19

Sol·licitud de compareixença d’Álvaro Borja Choi de Mendizábal, professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i investigador de l’Institut d’Economia
de Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè exposi l’informe «Els efectes de
la immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a Catalunya»
356-00349/12
Sol·licitud

19

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença de Ricard Calvo, ex-director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la seva participació en l’adjudicació de concursos públics a diverses empreses
per a la gestió de centres d’atenció residencial
357-00023/12
Substanciació

19

Compareixença de Ricard Calvo i Pla, ex-director general d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar
sobre la gestió que va fer de la Direcció General
357-00032/12
Substanciació

20

Compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural davant
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió de la
fauna salvatge, especialment dels ossos, al Pirineu
357-00133/12
Substanciació

20

Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies i del secretari
d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a
informar sobre l’activitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
357-00363/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació
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Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball,
Afers Socials i Famílies per a informar sobre la seva incorporació com a membre del
Consell Assessor de Transparència, Participació i Acció Social d’Agbar
357-00364/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

20

Compareixença de Conchita Peña Gallardo, degana del Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a
informar sobre l’activitat del Col·legi
357-00365/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

21

Compareixença d’una representació d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la seva tasca
en el context d’auge de l’extrema dreta
357-00366/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

21

Compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat Catalana de
la Competència, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre la
indiciària implicació de l’Autoritat Catalana de la Competència en el marc de l’operació Petrum
357-00368/12
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

21
21

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el president de l’Autoritat
Catalana de la Competència sobre les línies d’actuació d’aquest organisme
359-00013/12
Substanciació
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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 d’ordenació del litoral
200-00007/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP CatECP (reg. 29687; 29752; 29759).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.02.2019 al 25.02.2019).
Finiment del termini: 26.02.2019; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 13 de febrer de
2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei
de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya (tram. 202-00030/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article
120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Ciutadans
David Mejía Ayra
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Josep Riera i Font
Grup Parlamentari Republicà
Gerard Gómez del Moral i Fuster
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
David Pérez Ibáñez
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marta Ribas Frías
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Natàlia Sànchez Dipp
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; el president de la Comissió,
Jean Castel Sucarrat

3.01.01. Projectes de llei
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Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP CatECP (reg. 29688; 29757).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.02.2019 al 25.02.2019).
Finiment del termini: 26.02.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP CatECP (reg. 29689; 29758).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.02.2019 al 25.02.2019).
Finiment del termini: 26.02.2019; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública i
habitatges tutelats per a gent gran a Sant Cugat del Vallès
250-00534/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28917 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 14.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28917)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de refosa dels dos punts en un únic punt

Estudiar la concertació amb l’Ajuntament de sant Cugat de places residencials
i diürnes per assegurar la viabilitat del centre residencial, segons la programació
territorial 2020-2023.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el tractament de la violència masclista
en els mitjans de comunicació
250-00543/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28907 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 14.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 28907)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Garantir que els mitjans de comunicació i els continguts d’internet tractin la
informació que ofereixen d’acord amb els criteris establerts a l’article 23 de la Llei
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Promoure les modificacions legislatives pertinents per tal de denunciar i sancionar tots aquells aspectes relacionats amb els mitjans de comunicació que preveu
la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i
els continguts d’internet, d’acord amb la directiva europea 2018/1808 del Parlament
Europeu i del consell de 14.11.2018 per la qual es modifica la directiva 2010/13/UE.

Proposta de resolució sobre la participació catalana a la European
Social Survey i sobre la defensa d’una ciència social independent
sense coaccions polítiques ni jurídiques
250-00544/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28798 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 13.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28798)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació de tots els punts en un únic punt

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a fer les gestions
necessàries, davant del Govern d’Espanya, per traslladar l’interès del Parlament de
Catalunya per tal que es mantingui la participació d’Espanya a l’European Social
Survey.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català
de la Família
250-00545/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28918 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 14.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28918)

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

1. Continuar dinamitzant l’Observatori Català de la Família, òrgan de representació dels diversos tipus de famílies de Catalunya, i com preveu la Moció 136/XI
incorporant-hi la participació de la infància mitjançant el Consell Nacional de la
Infància i Adolescència de Catalunya.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió

2. Encarregar a l’Observatori la creació d’un grup de treball que elabori un informe sobre l’impacte de les famílies catalanes, útil per al procés d’aprovació de les
polítiques públiques que afectin a les famílies, ja sigui des d’un punt de vista social,
educatiu, laboral, d’habitatge o d’altres.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió i modificació

3. Seguir col·laborant amb els ens locals via Contracte Programa per potenciar
polítiques de suport a les famílies en els municipis de Catalunya, amb dotació pressupostària, tècnica i de personal per als ens locals i un paquet integral de compromisos en els àmbits competencials de les corporacions locals.

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions
democràtiques enfront de l’extrema dreta
250-00547/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28912 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 13.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28912)

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

1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a continuar amb els esforços
dedicats a les polítiques públiques destinats a la prevenció de la xenofòbia, el racisme, l’antisemitisme, la islamofòbia, l’antigitanisme, l’aporofòbia, l’homofòbia, el
masclisme o qualsevol altra idea que tingui com a fonament la discriminació de cap
grup o col·lectiu social, així com a la prevenció de les idees totalitàries o els extremismes religiosos.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en
contra del dret a l’avortament
250-00548/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28919 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 14.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28919)

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

3. Incloure, en els requisits de les entitats beneficiàries, que els projectes i/o activitats a organitzacions que rebin subvencions per part de la generalitat respectin els
drets sexuals i reproductius.

Proposta de resolució sobre la reversió de les tarifes de finançament
afectades per les retallades en els serveis d’atenció i suport a les
persones amb discapacitat
250-00551/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28920 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 14.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28920)

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

Actualitzar i incrementar progressivament les tarifes destinades a finançar els
serveis de les organitzacions i entitats sense ànim de lucre del tercer sector dedicades a l’atenció i suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, amb discapacitat
física, amb paràlisi cerebral/pluridiscapacitat i amb problemes de salut mental, així
com les dedicades a l’àmbit de l’atenció precoç, per recuperar el poder adquisitiu
perdut des del 2009 com a via necessària per garantir la qualitat d’atenció a les persones, la sostenibilitat dels serveis i les condicions laborals dels professionals.
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Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de
formació i qualificació professionals
250-00553/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 28921 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 14.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28921)

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

3. Informar els membres d’aquesta Comissió de l’estat de les consultes amb els
agents socials més representatius a l’hora de regular per decret els drets i deures de
les persones en pràctiques i en aprenentatge, i de les empreses que els acullen, que
s’haurien d’haver realitzat segons la Disposició final cinquena de la Llei, tan bon
punt l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya estigui en funcionament.

Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de
Sant Adrià de Besòs
250-00612/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29747).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per
a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos
d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat
250-00614/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29748).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.02.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la retallada de recursos al
Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al
lloguer
354-00056/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 9 de la Comissió de Territori, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 184.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
sobre la retallada de recursos al Consorci de l’Habitatge de Barcelona
per a rehabilitacions i ajuts al lloguer
354-00057/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 6 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 181.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el bloqueig a la destinació
del 30% de les noves promocions i les grans reformes d’habitatges a
l’habitatge assequible
354-00062/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 9, tinguda el 16.01.2019, DSPC-C 146.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre
els motius pels quals la Generalitat ha renunciat a assumir la
representació de les comunitats autònomes als consells de ministres
de la Unió Europea en el primer semestre del 2019
354-00076/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 5, tinguda
el 13.02.2019, DSPC-C 188.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
sobre les adjudicacions d’un ex-director general de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
354-00083/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda
el 13.02.2019, DSPC-C 185.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
sobre les irregularitats publicades per la premsa amb relació a les
adjudicacions fetes per l’anterior director general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència
354-00084/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda
el 13.02.2019, DSPC-C 185.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la
consellera de Justícia sobre els atacs i assetjaments als jutjats
354-00087/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs (reg. 29021).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, 13.02.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el
conseller d’Interior sobre els atacs i assetjaments als jutjats
354-00088/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs (reg. 29022).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, 13.02.2019.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma
SOS Costa Brava davant la Comissió de Territori perquè informi
sobre la seva posició amb relació al Pla director urbanístic del
sistema costaner del litoral gironí
356-00236/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en
la sessió 9, tinguda el 16.01.2019, DSPC-C 146.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades davant la Comissió d’Afers Institucionals
perquè informi sobre l’apropiació, l’ús i la distribució de dades dels
ciutadans per al referèndum de l’1 d’octubre de 2017
356-00241/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de
l’Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d’Economia
i Hisenda perquè informi sobre la indiciària implicació de l’Autoritat
Catalana de la Competència en el marc de l’operació Petrum
356-00246/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i
Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 181.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat
Ambiental davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
perquè informi sobre el control de la segona extracció de fangs
contaminants de l’embassament de Flix
356-00248/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 5, tinguda
el 13.02.2019, DSPC-C 188.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials
del Departament de la Presidència a Barcelona davant la Comissió
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i
els reptes d’aquests serveis territorials
356-00265/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials del
Departament de la Presidència a Girona davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els
reptes d’aquests serveis territorials
356-00266/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials
del Departament de la Presidència a Lleida davant la Comissió
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i
els reptes d’aquests serveis territorials
356-00267/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials
del Departament de la Presidència a Tarragona davant la Comissió
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i
els reptes d’aquests serveis territorials
356-00268/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 183.

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

16

BOPC 264
18 de febrer de 2019

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials
del Departament de la Presidència a les Terres de l’Ebre davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals
actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00269/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials
del Departament de la Presidència a la Catalunya Central davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals
actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00270/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, expresident
de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi de l’activitat de l’Institut el 2017
356-00283/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi
sobre la seva incorporació com a membre del Consell Assessor de
Transparència, Participació i Acció Social d’Agbar
356-00321/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 185.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença de Conchita Peña Gallardo, degana del
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, davant la Comissió de
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’activitat del
Col·legi
356-00323/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unitat contra el
Feixisme i el Racisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies perquè informi sobre la seva tasca en el context d’auge de
l’extrema dreta
356-00325/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Mateo Botella, gerent
territorial de Barcelona Comarques del Departament de Justícia,
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació de les
instal·lacions dels jutjats de Martorell (Baix Llobregat)
356-00327/12
SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs (reg. 28181).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 13.02.2019.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers
Socials i Famílies i del secretari d’Afers Socials i Famílies davant
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin
sobre l’activitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència
356-00344/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 185.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Irídia - Centre
per a la Defensa dels Drets Humans davant la Comissió de Justícia
perquè informi sobre les morts que es produeixen en règim
d’aïllament penitenciari
356-00345/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 28950).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 13.02.2019.

Sol·licitud de compareixença de Jorge Calero Martínez, professor
d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, davant la
Comissió d’Educació perquè exposi l’informe «Els efectes de la
immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a Catalunya»
356-00348/12
SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 29196).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.02.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Álvaro Borja Choi de Mendizábal,
professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona
i investigador de l’Institut d’Economia de Barcelona, davant la
Comissió d’Educació perquè exposi l’informe «Els efectes de la
immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a Catalunya»
356-00349/12
SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 29197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.02.2019.

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

Compareixença de Ricard Calvo, ex-director general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials
i Famílies per a informar sobre la seva participació en l’adjudicació
de concursos públics a diverses empreses per a la gestió de centres
d’atenció residencial
357-00023/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 185.
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Compareixença de Ricard Calvo i Pla, ex-director general d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies per a informar sobre la gestió que va fer de la
Direcció General
357-00032/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 185.

Compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi
Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a
informar sobre la gestió de la fauna salvatge, especialment dels
ossos, al Pirineu
357-00133/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 188.

Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i
Famílies i del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió
de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre l’activitat de
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
357-00363/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 10, tinguda
el 13.02.2019, DSPC-C 185.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 185.

Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre
la seva incorporació com a membre del Consell Assessor de
Transparència, Participació i Acció Social d’Agbar
357-00364/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 10, tinguda
el 13.02.2019, DSPC-C 185.
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20

BOPC 264
18 de febrer de 2019

Compareixença de Conchita Peña Gallardo, degana del Col·legi
Oficial de Treball Social de Catalunya, davant la Comissió de Treball,
Afers Socials i Famílies per a informar sobre l’activitat del Col·legi
357-00365/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 10, tinguda
el 13.02.2019, DSPC-C 185.

Compareixença d’una representació d’Unitat contra el Feixisme i el
Racisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a
informar sobre la seva tasca en el context d’auge de l’extrema dreta
357-00366/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 10, tinguda
el 13.02.2019, DSPC-C 185.

Compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat
Catalana de la Competència, davant la Comissió d’Economia i
Hisenda per a informar sobre la indiciària implicació de l’Autoritat
Catalana de la Competència en el marc de l’operació Petrum
357-00368/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 6, tinguda el 13.02.2019,
DSPC-C 181.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el
13.02.2019, DSPC-C 181.

Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el president
de l’Autoritat Catalana de la Competència sobre les línies d’actuació
d’aquest organisme
359-00013/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 6 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda
el 13.02.2019, DSPC-C 181.
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