
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 288/XII del Parlament de Catalunya, sobre la fracturació hidràulica
250-00260/12
Adopció 11

Resolució 289/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’abocador de Fígols, a Tremp
250-00264/12
Adopció 11

Resolució 290/XII del Parlament de Catalunya, sobre la informació i la localització 
dels ossos del Pirineu
250-00311/12
Adopció 12

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 13

3.01.02. Proposicions de llei

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 13

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 13

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
202-00037/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels centres educatius 
públics de Catalunya
202-00038/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00039/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14
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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 la implantació eficient del Pla de garantia juvenil
250-00429/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves
250-00516/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de la qualitat de 
l’ocupació juvenil
250-00524/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el maltractament de les persones grans
250-00617/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell
250-00620/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hos-
pital Parc Taulí, de Sabadell
250-00621/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per als alumnes de 
les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç, de Mataró
250-00624/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del Pacte federal de 
Tortosa
250-00625/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen el món 
rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones rurals a les zones urbanes
250-00629/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per a nomenar el 
director del Memorial Democràtic
250-00631/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès fins a Castellar 
del Vallès
250-00633/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de bombers de Sant 
Feliu de Llobregat
250-00634/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
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Proposta de resolució sobre el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència
250-00635/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les fa-
mílies nombroses
250-00636/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la saturació del servei d’urgències hospitalàries
250-00637/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a l’Anoia
250-00638/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell
250-00639/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i materials al parc de 
bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal
250-00641/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la prevenció dels abusos sexuals en la infància
250-00642/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre determinats aspectes de la seguretat i la 
connectivitat ferroviàries després de la retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya 
i Irlanda del Nord de la Unió
295-00155/12
Text presentat 20

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Salvem Salau 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els riscos 
del projecte miner al Pallars Sobirà
356-00237/12
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la Comissió Executiva 
del Patronat de la Muntanya de Montserrat, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els principals reptes que afronta el Patronat
356-00258/12
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Re-
forma Horària davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui el Pacte per 
a la reforma horària i l’Objectiu 2025
356-00259/12
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Re-
forma Horària davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti el dictamen 
del Consell Assessor per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la su-
pressió del canvi horari i sobre el fus horari més beneficiós
356-00260/12
Acord sobre la sol·licitud 28
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Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de la 
Generalitat a Madrid, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les activitats i els projectes de la Delegació
356-00261/12
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre les activitats i els projectes de la Casa de la Generalitat a Perpinyà
356-00262/12
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença del viceconseller de la Presidència per al Desplega-
ment de l’Autogovern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
el desenvolupament dels principals reptes de la Presidència per al Desplegament 
de l’Autogovern i la planificació de les seves activitats
356-00263/12
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Administracions Locals i de Relacions 
amb l’Aran davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les acti-
vitats i els projectes de la Secretaria
356-00264/12
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de Professionals de 
l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la situació del sector i de la futura llei de l’esport de Catalunya
356-00271/12
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença del director del Zoo de Barcelona davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els nous models de zoològics
356-00275/12
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la candidatura Priorat-Mont-
sant-Siurana a la Llista de patrimoni mundial de la UNESCO davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el paisatge agrícola de la mun-
tanya mediterrània del Priorat, el Montsant i Siurana
356-00276/12
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’Adam Majó Garriga, director de l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les 
funcions, els recursos, els objectius, el pla de treball i les actuacions de l’Oficina
356-00296/12
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de Pau Villòria i Sistach davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les funcions, els recursos i els objectius del Co-
missionat de la Presidència per al Desplegament de l’Autogovern i sobre el seu pla 
de treball i les actuacions fetes des de la creació del Comissionat
356-00311/12
Acord sobre la sol·licitud 31

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
Acord sobre la sol·licitud 31

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

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00274/12
Substanciació 31
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Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la 
Gent Gran
357-00275/12
Substanciació 31

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la 
Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00277/12
Substanciació 32

Compareixença d’una representació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran da-
vant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida 
de la Gent Gran
357-00278/12
Substanciació 32

Compareixença d’una representació del Consell de la Gent Gran de Catalunya da-
vant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida 
de la Gent Gran
357-00315/12
Substanciació 32

Compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la Comissió Executiva del Patro-
nat de la Muntanya de Montserrat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre els principals reptes que afronta el Patronat
357-00367/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Reforma Horària 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar el Pacte per a la reforma 
horària i l’Objectiu 2025
357-00369/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Reforma Horària 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar el dictamen del Consell As-
sessor per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la supressió del canvi 
horari i sobre el fus horari més beneficiós
357-00370/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de la Generalitat 
a Madrid, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les activi-
tats i els projectes de la Delegació
357-00371/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les activitats 
i els projectes de la Casa de la Generalitat a Perpinyà
357-00372/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença del viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l’Autogo-
vern davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el desenvolupa-
ment dels principals reptes de la Presidència per al Desplegament de l’Autogovern 
i la planificació de les seves activitats
357-00373/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença del secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les activitats i els 
projectes de la Secretaria
357-00374/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença d’una representació del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física 
i de l’Esport de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre la situació del sector i de la futura llei de l’esport de Catalunya
357-00375/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 34



BOPC 265
19 de febrer de 2019

Taula de contingut 6

Compareixença d’Adam Majó Garriga, director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les funcions, els re-
cursos, els objectius, el pla de treball i les actuacions de l’Oficina
357-00376/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals per a informar sobre les detencions i els fets ocorreguts 
el 16 de gener de 2019
357-00377/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença de Pau Villòria i Sistach davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre les funcions, els recursos i els objectius del Comissionat de la 
Presidència per al Desplegament de l’Autogovern i sobre el seu pla de treball i les 
actuacions fetes des de la creació del Comissionat
357-00378/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a 
informar 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
357-00379/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’una representació de la plataforma Salvem Salau davant la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els riscos del projecte 
miner al Pallars Sobirà
357-00382/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença del director del Zoo de Barcelona davant la Comissió de Medi Am-
bient i Sostenibilitat per a informar sobre els nous models de zoològics
357-00383/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’una representació de la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a 
la llista del patrimoni mundial de la UNESCO davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a informar sobre el paisatge agrícola de la muntanya mediterrània 
del Priorat, el Montsant i Siurana
357-00384/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença d’una representació de la plataforma SOS Costa Brava davant la 
Comissió de Territori per a informar sobre la seva posició amb relació al pla director 
urbanístic del sistema costaner del litoral gironí
357-00385/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença de Josep Lluís Trapero Álvarez, excap dels Mossos d’Esquadra, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 
i el 18 d’Agost de 2017
365-00063/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença de Ferran López, cap dels Mossos d’Esquadra, en qualitat de tes-
timoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
365-00064/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença de Pere Soler i Campins, exdirector general de la Policia, en qua-
litat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 
18 d’Agost de 2017
365-00065/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença de Manuel Castellví del Peral, excap de la Comissaria General 
d’Informació, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00066/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 37
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Compareixença de Lluís Paradell, cap de l’Àrea Central d’Anàlisi de la Comissaria 
General d’Informació, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00067/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença de Rafel Comes, cap de la Comissaria General d’Investigació Cri-
minal del Cos de Mossos d’Esquadra, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00068/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença de Joan Portals, excomissari en cap de la regió policial Metropolita-
na de Barcelona, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00069/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Josep Maria Estela, intendent en cap de la regió policial de les 
Terres de l’Ebre, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00070/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença d’Eduard Sallent, cap de la Comissaria General d’Informació, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 
i el 18 d’Agost de 2017
365-00071/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Joan Carles Molinero, comissari superior de Coordinació Central 
en el moment dels fets, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00072/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Sebastián Trapote, cap de la Policia Nacional a Catalunya, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 
i el 18 d’Agost de 2017
365-00073/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença d’Ángel Gozalo, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00074/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Josep Muñoz, cap de la Policia Local de Cambrils, en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00075/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença d’Evelio Vázquez i Sánchez, intendent major de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00076/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Joan Delort i Menal, exdirector general de Protecció Civil, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 
i el 18 d’Agost de 2017
365-00077/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Cèsar Puig i Cañas, exsecretari general del Departament d’Inte-
rior, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00078/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39



BOPC 265
19 de febrer de 2019

Taula de contingut 8

Compareixença d’Amadeu Recasens i Brunet, comissionat de Seguretat i Prevenció 
de l’Ajuntament de Barcelona, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00079/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença de Soraya Sáez de Santamaría, exvicepresidenta del Govern espa-
nyol, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00080/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença de Juan Ignacio Zoido, exministre de l’Interior, en qualitat de testi-
moni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
365-00081/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença d’Alfonso Dastis Quecedo, exministre d’Exteriors, en qualitat de tes-
timoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
365-00082/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença de José Manuel García-Margallo, exministre d’Exteriors, en quali-
tat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 
18 d’Agost de 2017
365-00083/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença d’Enric Millo Rocher, exdelegat del Govern espanyol a Catalunya, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00084/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença de Félix Sanz Roldán, director del Centre Nacional d’Intel·ligència, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00085/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença de Diego Pérez de los Cobos, representant del Ministeri de l’Interior 
a la Junta de Seguretat de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00086/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença de José Luís Olivera Serrano, director del Centre d’Intel·ligència con-
tra el Terrorisme i el Crim Organitzat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00087/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença de Germán López Iglesias, ex-director general de la Policia Nacio-
nal, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00088/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença de José Manuel Holgado Merino, ex-director general de la Guàrdia 
Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00089/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença de José Antonio Nieto Ballesteros, ex-secretari d’estat de Segure-
tat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00090/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42
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Compareixença de Juan Carlos Ortiz Argüelles, cap central d’Informació, Investi-
gació i Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00091/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença de Fernando Santafé Soler, comandament d’Informació, Investigació 
i Ciberdelinqüència de la Guàrdia Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00092/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença de Manuel Navarrete Paniagua, director del Centre Europeu contra 
el Terrorisme de l’Europol, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00093/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença d’Enric Hernández, director d’El Periódico de Catalunya, en qua-
litat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 
18 d’Agost de 2017
365-00094/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença de Patricia López Lucio i Carlos Enrique Bayo, periodistes de Públi-
co, en qualitat de testimonis, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00095/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença de Rukmini Callimachi, periodista del The New York Times, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 
i el 18 d’Agost de 2017
365-00096/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 44

Compareixença de Patrícia Plaja Pérez, excap de l’Àrea de Comunicació del Cos 
de Mossos d’Esquadra, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00097/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 44

Compareixença de Bernat Valls i Fuster, director general d’Acció Cívica i Comunità-
ria, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00098/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 44

Compareixença de Federica Mogherini, alta representant de la Unió Europea per a 
Afers Exteriors i Política de Seguretat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00099/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 44

Compareixença d’Antonio Missiroli, exdirector de l’Institut d’Estudis de Seguretat de 
la Unió Europea, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre 
els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00100/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 45

Compareixença de Miquel Rovira i Comas, primer tinent d’alcalde i regidor delegat 
de Benestar i Família, Gent Gran i Esports de l’Ajuntament de Ripoll, en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00101/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 45

Compareixença de Noureddine El Haji, persona que compartia l’habitatge amb Es 
Satty, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00102/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 45
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Compareixença de Fermín Villar, president d’Amics de la Rambla, en qualitat de tes-
timoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
365-00103/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 45

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

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

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

Imprès al Parlament

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

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 265
19 de febrer de 2019

1.10. Acords i resolucions 11 

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 288/XII del Parlament de Catalunya, sobre la fracturació 
hidràulica
250-00260/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 5, 13.02.2019, DSPC-C 188

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 13 de 
febrer de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la zonificació 
de la fracturació hidràulica (tram. 250-00260/12), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 14986).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a expressar el compromís d’impedir 

que es pugui utilitzar la tècnica de la fracturació hidràulica ( fracking) a Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Marta Moreta Rovira; el vicepresident 

de la Comissió, David Bertran Román

Resolució 289/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’abocador de 
Fígols, a Tremp
250-00264/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 5, 13.02.2019, DSPC-C 188

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 13 de 
febrer de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’abocador de Fí-
gols (tram. 250-00264/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15182).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar resposta a les denúncies i queixes de ciutadans i entitats sobre l’aboca-

dor de Fígols, de Tremp (Pallars Jussà).
b) Informar sobre les actuacions anteriors i coordinar les accions a emprendre 

amb l’Ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Marta Moreta Rovira; el president de 

la Comissió, Lucas Silvano Ferro Solé
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Resolució 290/XII del Parlament de Catalunya, sobre la informació i la 
localització dels ossos del Pirineu
250-00311/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 5, 13.02.2019, DSPC-C 188

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 13 de 
febrer de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la informació i la 
localització dels ossos del Pirineu (tram. 250-00311/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 17903).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un canal de comunicació 

amb tots els ramaders que tenen caps de bestiar a la muntanya i informar-los dels 
recorreguts dels ossos amb GPS, de manera que puguin pujar a la muntanya en el 
menor temps possible per a comprovar les possibles pèrdues.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Marta Moreta Rovira; el president de 

la Comissió, Lucas Silvano Ferro Solé
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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 JxCat; GP Cs; SP CUP-CC; GP CatECP (reg. 29794; 29846; 29884; 
29942).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.02.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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 JxCat; GP Cs; GP CatECP (reg. 29796; 29847; 29943).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.02.2019; 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 JxCat; GP Cs; GP CatECP (reg. 29795; 29848; 29944).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.02.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
202-00037/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29387; 29549).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2019 al 28.02.2019).
Finiment del termini: 01.03.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels 
centres educatius públics de Catalunya
202-00038/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 29139; 29388; 29550).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2019 al 28.02.2019).
Finiment del termini: 01.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00039/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 29140; 29389; 29551).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2019 al 28.02.2019).
Finiment del termini: 01.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 29141; 29390; 29552).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.02.2019 al 28.02.2019).
Finiment del termini: 01.03.2019; 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 implantació eficient del Pla de 
garantia juvenil
250-00429/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23778 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 15.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23778)

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

1) Instar al Govern de l’Estat a implementar de manera més eficient el Pla de 
Garantia Juvenil, en coordinació amb la resta d’administracions competents mitjan-
çant un pla d’avaluacions que complementi les avaluacions establertes a la planifi-
cació de l’Estat.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació, supressió i addició 

2) Instar al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) a garantir la correcta co-
ordinació i col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) en els 
diferents serveis d’ocupació autonòmics i locals, perquè es disposi de la informa-
ció necessària per continuar implementant de forma efectiva les diferents polítiques 
d’ocupació per a joves.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24952; 26960 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 15.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24952)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició

I desplegant la disposició addicional 67 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, per la creació de la T-Cul-
tura per al jovent, de bonificació de 100€ als i les joves que compleixin 18 anys per 
tal de poder consumir cultura en un ampli ventall d’opcions (museus, teatre, música, 
cinema, llibres...).

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 26960)

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

1) Seguir potenciant les campanyes de comunicació, amb èmfasi especial en les 
oportunitats del món digital, per a seguir fent atractiu el consum de la cultura, par-
ticularment aquelles dirigides al jovent català perquè segueixi incrementant el con-
sum que en fa, com la campanya Escena 25.

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

2) Seguir implementant polítiques digitals que ajuden a visualitzar l’oferta cultu-
ral al joves a través de les xarxes socials, fent extensives les campanyes de comuni-
cació referides a aquests mitjans.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició 

3) Seguir potenciant els programes per a afavorir les polítiques de preus socials 
progressius i tarifes reduïdes, incloent la creació d’un carnet cultural específic per a 
joves, amb l’objectiu de fomentar l’assistència als diferents espais culturals i la seva 
participació en aquest sector, especialment aquells en risc d’exclusió.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de 
la qualitat de l’ocupació juvenil
250-00524/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26959 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 15.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 26959)

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

2. Actualitzar les Bases per l’Estratègia d’Ocupació Juvenil 2014-2010, per tal de 
seguir desplegant mesures, com el programa de la Garantia Juvenil, amb l’objectiu 
de lluitar contra l’atur juvenil i millorar la qualitat de l’ocupació juvenil, impulsant 
la contractació en sectors que generin valor afegir i implicant a tots els agents so-
cials en el seu disseny i desenvolupament.

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

3. Actualitzar el model de Garantia Juvenil que s’adapti a les necessitats del jo-
vent català i als diferents perfils de qualificació, garantint una inserció laboral real 
que doni una solució a l’actual atur i precarietat juvenil.

Proposta de resolució sobre el maltractament de les persones grans
250-00617/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29854).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital 
Parc Taulí, de Sabadell
250-00620/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29855).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia 
pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell
250-00621/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29856).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29857).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29858).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per 
als alumnes de les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç, 
de Mataró
250-00624/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29859).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del 
Pacte federal de Tortosa
250-00625/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29860).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29861).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que 
viuen el món rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones 
rurals a les zones urbanes
250-00629/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29862).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per 
a nomenar el director del Memorial Democràtic
250-00631/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29863).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29864).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès 
fins a Castellar del Vallès
250-00633/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29865).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de 
bombers de Sant Feliu de Llobregat
250-00634/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29874).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència
250-00635/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29875).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies 
monoparentals a les famílies nombroses
250-00636/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29876).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la saturació del servei d’urgències 
hospitalàries
250-00637/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29877).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a l’Anoia
250-00638/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29878).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell
250-00639/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29879).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i 
materials al parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - 
Castellbisbal
250-00641/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29880).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció dels abusos sexuals en la 
infància
250-00642/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 29881).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.02.2019 a l’1.03.2019).
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre determinats 
aspectes de la seguretat i la connectivitat ferroviàries després de la 
retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió
295-00155/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 13.02.2019 

Reg. 29719 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 15.02.2019

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre determinados aspectos de la seguridad y conectividad 
ferroviarias tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
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del Norte de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 
88 final] [2019/0040 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Estrasburgo, 12.2.2019, COM(2019) 88 final, 2019/0040 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras 
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 
Unión (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la 

Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esto significa 
que, si el Acuerdo de retirada1 no es ratificado, todo el Derecho primario y el De-
recho derivado de la Unión dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir del 30 de 
marzo de 2019 (la «fecha de retirada»). En ese momento, el Reino Unido pasará a 
ser un tercer país.

La retirada del Reino Unido de la Unión sin acuerdo afecta a la validez de las 
autorizaciones de seguridad expedidas de conformidad con el artículo 11 de la Di-
rectiva 2004/49/CE a los administradores de infraestructuras para la administra-
ción y explotación de las infraestructuras transfronterizas que enlazan la Unión y 
el Reino Unido.

En la Comunicación «Preparación de la retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea el 30 de marzo de 2019: plan de acción de contingencia» de la Comisión2, 
esta establece los principios en que se deben basar las medidas de contingencia, en 
particular el de que no pondrán remedio a la falta de medidas de preparación de las 
partes interesadas, ni a los retrasos en su aplicación. En esa Comunicación, la Co-
misión enumera las medidas que considera necesarias, al tiempo que recuerda que 
podrían requerirse medidas adicionales en una fase posterior.

El Consejo Europeo (artículo 50) reiteró su llamamiento, el 13 de diciembre de 
2018, en el sentido de que se intensifiquen los trabajos a fin de estar preparados a 
todos los niveles para las consecuencias de la retirada del Reino Unido, teniendo en 
cuenta cualquier posible resultado.

La Comisión debatió con los Estados miembros las posibles consecuencias de 
la retirada en el contexto de los seminarios organizados por el Consejo de la Unión 

1. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf.
2. COM(2018) 880 final, de 13.11.2018.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf
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Europea en 2018. Por otra parte, los efectos de la retirada y las medidas de prepa-
ración fueron objeto de amplios debates durante una serie de visitas a todos los Es-
tados miembros.

En el ámbito del transporte ferroviario, en la mayoría de los casos, el efecto de la 
retirada del Reino Unido de la Unión Europea en los certificados, autorizaciones y 
licencias puede ser remediado por las partes interesadas mediante diversas medidas, 
en particular por su establecimiento en un Estado miembro y mediante la obtención 
allí de las autorizaciones, certificados y licencias correspondientes.

Sin embargo, sería necesario que se negociaran y firmaran acuerdos entre los Es-
tados miembros de la UE afectados y el Reino Unido para abordar cuestiones rela-
cionadas directamente con las operaciones ferroviarias transfronterizas, garantizar 
su continuidad después de la fecha de retirada y, de este modo, mitigar las pertur-
baciones en la Unión. La celebración de tales acuerdos bilaterales solo será posible 
después de que el Reino Unido se convierta en un tercer país.

En particular, la situación relativa a la autoridad binacional responsable de la 
seguridad, creada en virtud del Tratado de Canterbury en relación con el túnel del 
Canal de la Mancha, tendría que adaptarse teniendo en cuenta la nueva posición del 
Reino Unido como tercer país.

Por consiguiente, conviene que la Comisión proponga medidas que garanticen 
la continuidad de la validez de las autorizaciones relativas a determinadas partes de 
la infraestructura ferroviaria, de conformidad con el Derecho pertinente de la UE.

Tal prórroga de la validez debe limitarse en el tiempo a lo estrictamente necesa-
rio de forma que el Reino Unido y los Estados miembros afectados dispongan del 
plazo requerido para la celebración de los acuerdos necesarios.

Esto se refiere solo a las autorizaciones de seguridad expedidas con arreglo al 
artículo 11 de la Directiva 2004/49/CE a los administradores de las infraestructuras 
para la administración y explotación de las infraestructuras transfronterizas que en-
lazan la Unión y el Reino Unido.

Las disposiciones propuestas tienen por objeto garantizar la continuidad solo 
de las operaciones y servicios transfronterizos conformes con los requisitos legales 
aplicables de la Unión. La interrupción de dichas actividades provocaría importan-
tes problemas sociales y económicos. Al velar por la conformidad con el Derecho 
de la Unión por parte de las organizaciones, la propuesta también garantizará la pro-
tección de los consumidores y ciudadanos.

Las medidas de la presente propuesta están supeditadas a que las normas de 
seguridad sean idénticas a los requisitos de la UE aplicados a las infraestructuras 
presentes en el territorio del Reino Unido que se utilizan para garantizar la conecti-
vidad ferroviaria transfronteriza.

Sin embargo, puede haber perturbaciones importantes si los operadores ferrovia-
rios y las autoridades nacionales no toman rápidamente todas las medidas necesarias 
para asegurarse de que las licencias de acceso al mercado, las licencias de los maqui-
nistas, y todos los demás certificados y autorizaciones necesarios para operar en el 
territorio de la Unión se expiden a su debido tiempo, antes del 30 de marzo de 2019.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La presente propuesta constituye una lex specialis que abordaría algunas de las 

consecuencias derivadas del hecho de que la Directiva 2004/49/CE dejará de apli-
carse al Reino Unido. Las disposiciones propuestas se limitan estrictamente a lo 
necesario a este respecto, a fin de evitar perturbaciones en las operaciones trans-
fronterizas. También están concebidas para aplicarse solamente durante un periodo 
de tiempo limitado. Por lo demás, seguirán siendo de aplicación las disposiciones 
generales de dichos actos. Por tanto, la propuesta es plenamente coherente con la 
legislación vigente.
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Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se refiere a la seguridad y conectividad ferroviarias y complementa 

la Directiva 2004/49/CE para tratar específicamente la situación de la retirada del 
Reino Unido de la Unión sin acuerdo de retirada.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica es el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Como la propuesta complementa la legislación vigente de la Unión, con disposi-

ciones que facilitan su aplicación ordenada después de la retirada del Reino Unido de 
la Unión, su objetivo solo puede alcanzarse a través de un acto a nivel de la Unión.

Proporcionalidad
La propuesta de Reglamento se considera proporcionada, ya que es capaz de evi-

tar perturbaciones proporcionando un cambio jurídico limitado y necesario, que sa-
tisface la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios trans-
fronterizos con el Reino Unido. No va más allá de lo necesario para lograr este 
objetivo y evita cualquier cambio más amplio o cualquier medida permanente.

Elección del instrumento
La presente propuesta incluye una serie limitada de disposiciones para abor-

dar una situación excepcional. Por lo tanto, no es apropiado modificar la Directi-
va 2004/49/CE ni la Directiva (UE) 2016/798 por la que se sustituye con efectos a 
partir del 16 de junio de 2019. Las disposiciones pertinentes relativas a las autori-
zaciones afectadas están en el ámbito de la Directiva 2004/49/CE. Teniendo esto en 
cuenta, así como la urgencia del asunto, resulta que la única forma de acto jurídico 
adecuada es la de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
No aplicable debido al carácter excepcional y único del hecho que hace necesaria 

la presente propuesta.

Consultas con las partes interesadas
Las circunstancias específicas que rodean las negociaciones para la retirada del 

Reino Unido de la Unión y la continua evolución de la situación han supuesto im-
portantes limitaciones a la hora de realizar una consulta pública sobre la propuesta. 
Con todo, los retos que plantea la retirada del Reino Unido de la UE y sus posibles 
soluciones han sido evocados por diversas partes interesadas y representantes de los 
Estados miembros del sector ferroviario.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Esta información se ha sometido a un análisis jurídico y técnico interno para ga-

rantizar que la medida propuesta cumple su finalidad prevista, y al mismo tiempo 
se limita a lo estrictamente necesario.

Evaluación de impacto
No es necesaria una evaluación de impacto debido al carácter excepcional de 

la situación y a las necesidades limitadas del periodo durante el cual se aplicará el 
cambio de posición del Reino Unido. No se dispone de opciones significativamente 
diferentes de la que se propone.
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Derechos fundamentales
La propuesta no incide en la aplicación o protección de derechos fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
No procede.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No aplicable debido a la naturaleza a corto plazo de la medida propuesta.

2019/0040 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras 
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 
Unión (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 91, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones4,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la 

Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Los Tratados de-
jarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuer-
do de retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, a 
partir del 30 de marzo de 2019, a menos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el 
Reino Unido, decida por unanimidad ampliar dicho plazo.

(2) En el ámbito del transporte ferroviario, el efecto de la retirada del Reino Uni-
do de la Unión en los certificados y autorizaciones puede ser remediado por los ope-
radores interesados mediante diversas medidas, tales como el establecimiento de los 
operadores en un Estado miembro y la obtención allí de las licencias y certificados 
correspondientes.

(3) La aplicación de las normas de seguridad de la Unión al túnel del Canal de la 
Mancha es actualmente competencia de una autoridad binacional de seguridad, crea-
da en virtud del Tratado de Canterbury. El sistema establecido por ese Tratado ten-
drá que adaptarse teniendo en cuenta la posición del Reino Unido como tercer país.

(4) Las medidas de la presente propuesta están supeditadas a que los procedimi-
entos y normas de seguridad sean idénticos a los requisitos de la Unión aplicados a 
las infraestructuras que se utilizan para garantizar la conectividad ferroviaria trans-
fronteriza con el Reino Unido.

(5) Con el fin de permitir a las partes afectadas celebrar los acuerdos necesari-
os y adoptar cualquier otra medida precisa para evitar perturbaciones, teniendo en 
cuenta la posición del Reino Unido como tercer país, es necesario prorrogar la vali-
dez de determinadas autorizaciones.

(6) La duración de tal prórroga de la validez de las autorizaciones debe limitarse 
al tiempo estrictamente necesario para que los Estados miembros afectados puedan 

3. DO C [...] de [...], p. [...].
4. DO C [...] de [...], p. [...].
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tomar las medidas necesarias, de conformidad con las disposiciones aplicables del 
Derecho de la Unión.

(7) A fin de evitar que se produzcan perturbaciones importantes de los servicios 
ferroviarios transfronterizos con el Reino Unido, resulta fundamental que los ope-
radores ferroviarios y las autoridades nacionales tomen rápidamente las medidas 
necesarias para asegurarse de que las licencias de acceso al mercado, las licencias 
de los maquinistas, así como los certificados, licencias y autorizaciones necesarios 
para operar en el territorio de la Unión se expiden a su debido tiempo, antes del 29 
de marzo de 2019.

(8) A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que 
respecta a la retirada del beneficio conferido a los titulares de las autorizaciones, en 
caso de que no quede garantizado que se apliquen normas de seguridad idénticas a 
los requisitos de la Unión a cualquier infraestructura pertinente. Dichas competen-
cias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parla-
mento Europeo y del Consejo5. Debe utilizarse el procedimiento de examen para la 
adopción de dichas medidas, dado su impacto potencial en la seguridad ferroviaria. 
Dada la urgencia intrínseca del asunto, la Comisión debe adoptar actos de ejecución 
de aplicación inmediata.

(9) Dada la urgencia impuesta por las circunstancias de la salida del Reino Uni-
do de la Unión, debe aplicarse una excepción al periodo de ocho semanas contem-
plado en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos na-
cionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de 
Funcio namiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

(10) Las disposiciones del presente Reglamento deben entrar en vigor con carác-
ter de urgencia y aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados de-
jen de aplicarse al Reino Unido y en él, a menos que para esa fecha haya entrado en 
vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece disposiciones específicas, con vistas a la re-

tirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («el Reino Unido») de 
la Unión Europea, en relación con determinadas autorizaciones de seguridad expe-
didas en virtud de la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo6.

2. El presente Reglamento se aplicará solo a las autorizaciones de seguridad ex-
pedidas con arreglo al artículo 11 de la Directiva 2004/49/CE a los administrado-
res de infraestructuras para la administración y explotación de las infraestructuras 
transfronterizas que enlazan la Unión y el Reino Unido, que sean válidas el día an-
terior a la fecha de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones correspon-

dientes de la Directiva 2004/49/CE y de los actos de ejecución adoptados en virtud 
de dicha Directiva. Las definiciones pertinentes de la Directiva (UE) 2016/798 del 
Parlamento Europeo y del Consejo7 y de los eventuales actos delegados y de ejecu-

5. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
6. Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de 
los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de 
licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de 
infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 164 
de 30.4.2004, p. 44).
7. Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la seguridad 
ferroviaria (versión refundida) (DO L 138 de 26.5.2016, p. 102).
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ción adoptados en virtud de ella se aplicarán a partir de la fecha en que dicha Di-
rectiva sea aplicable a las autorizaciones contempladas en el artículo 1, apartado 2.

Artículo 3. Validez de las autorizaciones de seguridad
Las autorizaciones a las que se refiere el artículo 1, apartado 2, seguirán siendo 

válidas durante tres meses a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 4. Normas y obligaciones relativas a las autorizaciones
1. Las autorizaciones a las que se refiere el artículo 1, apartado 2, del presente 

Reglamento están sujetas a las normas que les son aplicables de conformidad con la 
Directiva 2004/49/CE y con la Directiva (UE) 2016/798 a partir de la fecha en que 
esta sea aplicable a dichas autorizaciones, y con los actos delegados y de ejecución 
adoptados en virtud de dichas Directivas.

2. Los titulares de las autorizaciones a las que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
y, en su caso, la autoridad que las expida cuando sea diferente de la autoridad nacio-
nal de seguridad en cuyo territorio se encuentren las infraestructuras en la Unión, 
cooperarán con dicha autoridad nacional de seguridad y le facilitarán toda la infor-
mación y documentación pertinentes.

3. Cuando la información o documentación no se haya entregado en los plazos 
establecidos en las solicitudes formuladas por la autoridad nacional de seguridad 
contemplada en el apartado 2, la Comisión podrá, previa notificación a la autoridad 
nacional de seguridad, mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el 
artículo 7, apartado 2, retirar el beneficio conferido al titular con arreglo al artículo 3.

4. Los titulares de las autorizaciones a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del 
presente Reglamento informarán sin demora a la Comisión y a la Agencia Ferrovia-
ria de la Unión Europea de toda acción emprendida por otras autoridades de seguri-
dad competentes que pueda entrar en conflicto con las obligaciones que les impone 
el presente Reglamento, la Directiva 2004/49/CE y la Directiva (UE) 2016/798.

5. Antes de retirar los beneficios conferidos con arreglo al artículo 3, la Comi-
sión informará a su debido tiempo a la autoridad nacional de seguridad a que se 
refiere el apartado  2, a la autoridad que haya expedido las autorizaciones a que 
se refie re el artículo 1, apartado 2, a los titulares de dichas autorizaciones y a la au-
toridad nacional de seguridad del Reino Unido, de su intención de proceder a dicha 
retirada, y les dará la oportunidad de notificar sus puntos de vista.

Artículo 5. Normas de seguridad
1. La autoridad nacional de seguridad a que se refiere el artículo 4, apartado 2, 

supervisará las normas de seguridad ferroviaria aplicadas a las infraestructuras 
transfronterizas a que se refiere el artículo 1, apartado 2. La autoridad nacional de 
seguridad presentará a la Comisión y a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea 
informes periódicos sobre este asunto, acompañados, en su caso, de una recomen-
dación para que la Comisión actúe de conformidad con el apartado 2.

2. En caso de que la Comisión tenga dudas fundadas de que las normas de segu-
ridad aplicadas a la explotación de las infraestructuras que entran en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento o de la parte de dichas infraestructuras que esté 
situada en el Reino Unido se ajustan a las disposiciones pertinentes del Derecho de 
la Unión, procederá sin demora indebida, mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 7, apartado 2, a retirar el beneficio conferido al titular 
con arreglo al artículo 3.

3. A efectos del apartado 1, la autoridad nacional de seguridad podrá solicitar 
información a las autoridades competentes pertinentes, fijando un plazo razonable. 
Cuando estas autoridades competentes pertinentes no presenten la información soli-
citada en el plazo establecido por la autoridad nacional de seguridad, o la presenten 
de forma incompleta, la Comisión podrá, previa notificación a la autoridad nacional 
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de seguridad, mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el artí-
culo 7, apartado 2, retirar el beneficio conferido al titular con arreglo al artículo 3.

4. Antes de retirar el beneficio conferido con arreglo al artículo 3, la Comisión 
informará a su debido tiempo a la autoridad nacional de seguridad a que se refiere 
el artículo 4, apartado 2, a la autoridad que haya expedido las autorizaciones a que 
se refiere el artículo 1, apartado 2, a los titulares de dichas autorizaciones y a la au-
toridad nacional de seguridad del Reino Unido, de su intención de proceder a dicha 
retirada, y les dará la oportunidad de notificar sus puntos de vista.

Artículo 6. Consulta y cooperación
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros llevarán a cabo con-

sultas y cooperarán con las autoridades competentes del Reino Unido en la medida 
necesaria para garantizar la aplicación del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros, previa solicitud, facilitarán a la Comisión sin demora 
indebida toda información obtenida con arreglo al apartado 1 o cualquier otra infor-
mación pertinente para la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 7. Comité
1. La Comisión estará asistida por el comité mencionado en el artículo 51 de la 

Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo8. Dicho comité será 
un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-
culo 8 del Reglamento (UE) nº 182/2011, en relación con su artículo 5.

Artículo 8. Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Será aplicable a partir del día siguiente a la fecha en que los Tratados dejen de 

aplicarse al Reino Unido y en él con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50, aparta-
do 3, del Tratado de la Unión Europea.

3. El presente Reglamento no se aplicará si para la fecha mencionada en el apar-
tado 2 ha entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido de 
conformidad con el artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea.

4. El presente Reglamento dejará de aplicarse tres meses después de que sea apli-
cable de conformidad con el apartado 2.

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

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

8. Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interopera-
bilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (DO L 138 de 26.5.2016, p. 44).
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
Salvem Salau davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre els riscos del projecte miner al Pallars Sobirà
356-00237/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la 
Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els 
principals reptes que afronta el Patronat
356-00258/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè expliqui el Pacte per a la reforma horària i 
l’Objectiu 2025
356-00259/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè presenti el dictamen del Consell Assessor per a 
la Reforma Horària sobre les conseqüències de la supressió del canvi 
horari i sobre el fus horari més beneficiós
356-00260/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 183.
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Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, delegat 
del Govern de la Generalitat a Madrid, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les activitats i els projectes de la 
Delegació
356-00261/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les activitats i els projectes de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà
356-00262/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença del viceconseller de la Presidència 
per al Desplegament de l’Autogovern davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el desenvolupament dels 
principals reptes de la Presidència per al Desplegament de 
l’Autogovern i la planificació de les seves activitats
356-00263/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Administracions Locals 
i de Relacions amb l’Aran davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les activitats i els projectes de la Secretaria
356-00264/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 183.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de 
Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del 
sector i de la futura llei de l’esport de Catalunya
356-00271/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença del director del Zoo de Barcelona 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 
sobre els nous models de zoològics
356-00275/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la candidatura 
Priorat-Montsant-Siurana a la Llista de patrimoni mundial de la 
UNESCO davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el paisatge agrícola de la muntanya mediterrània del 
Priorat, el Montsant i Siurana
356-00276/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença d’Adam Majó Garriga, director de 
l’Oficina de Drets Civils i Polítics, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les funcions, els recursos, els 
objectius, el pla de treball i les actuacions de l’Oficina
356-00296/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 183.
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Sol·licitud de compareixença de Pau Villòria i Sistach davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les funcions, 
els recursos i els objectius del Comissionat de la Presidència per 
al Desplegament de l’Autogovern i sobre el seu pla de treball i les 
actuacions fetes des de la creació del Comissionat
356-00311/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 183.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 9, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 187.

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

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran
357-00274/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 189.

Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00275/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 189.
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Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Gent Gran de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00277/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 189.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Unitària de 
la Gent Gran davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00278/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 189.

Compareixença d’una representació del Consell de la Gent Gran 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00315/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 189.

Compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la Comissió 
Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els principals 
reptes que afronta el Patronat
357-00367/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
explicar el Pacte per a la reforma horària i l’Objectiu 2025
357-00369/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, 
DSPC-C 183.
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Compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
presentar el dictamen del Consell Assessor per a la Reforma Horària 
sobre les conseqüències de la supressió del canvi horari i sobre el 
fus horari més beneficiós
357-00370/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de 
la Generalitat a Madrid, davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre les activitats i els projectes de la Delegació
357-00371/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de 
la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre les activitats i els projectes de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà
357-00372/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del viceconseller de la Presidència per al 
Desplegament de l’Autogovern davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre el desenvolupament dels 
principals reptes de la Presidència per al Desplegament de 
l’Autogovern i la planificació de les seves activitats
357-00373/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, 
DSPC-C 183.
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Compareixença del secretari d’Administracions Locals i de Relacions 
amb l’Aran davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre les activitats i els projectes de la Secretaria
357-00374/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació del Col·legi de Professionals de 
l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre la situació del sector i de la futura 
llei de l’esport de Catalunya
357-00375/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Adam Majó Garriga, director de l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre les funcions, els recursos, els objectius, el pla de 
treball i les actuacions de l’Oficina
357-00376/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les 
detencions i els fets ocorreguts el 16 de gener de 2019
357-00377/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 10, tinguda el 13.02.2019, 
DSPC-C 183.
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Compareixença de Pau Villòria i Sistach davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre les funcions, els recursos i els 
objectius del Comissionat de la Presidència per al Desplegament de 
l’Autogovern i sobre el seu pla de treball i les actuacions fetes des de 
la creació del Comissionat
357-00378/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del director general de la Policia davant la 
Comissió d’Interior per a informar 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
357-00379/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 9, tinguda el 13.02.2019, DSPC-C 187.

Compareixença d’una representació de la plataforma Salvem Salau 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar 
sobre els riscos del projecte miner al Pallars Sobirà
357-00382/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del director del Zoo de Barcelona davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els nous 
models de zoològics
357-00383/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 5, tinguda el 
13.02.2019, DSPC-C 188.
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Compareixença d’una representació de la candidatura Priorat-
Montsant-Siurana a la llista del patrimoni mundial de la UNESCO 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar 
sobre el paisatge agrícola de la muntanya mediterrània del Priorat, el 
Montsant i Siurana
357-00384/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació de la plataforma SOS Costa 
Brava davant la Comissió de Territori per a informar sobre la seva 
posició amb relació al pla director urbanístic del sistema costaner 
del litoral gironí
357-00385/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Josep Lluís Trapero Álvarez, excap dels 
Mossos d’Esquadra, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00063/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Ferran López, cap dels Mossos d’Esquadra, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00064/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença de Pere Soler i Campins, exdirector general de la 
Policia, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00065/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Manuel Castellví del Peral, excap de la Comissaria 
General d’Informació, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00066/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Lluís Paradell, cap de l’Àrea Central d’Anàlisi de la 
Comissaria General d’Informació, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017
365-00067/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Rafel Comes, cap de la Comissaria General 
d’Investigació Criminal del Cos de Mossos d’Esquadra, en qualitat de 
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00068/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença de Joan Portals, excomissari en cap de la regió policial 
Metropolitana de Barcelona, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00069/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Josep Maria Estela, intendent en cap de la regió 
policial de les Terres de l’Ebre, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00070/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença d’Eduard Sallent, cap de la Comissaria General 
d’Informació, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00071/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Joan Carles Molinero, comissari superior de 
Coordinació Central en el moment dels fets, en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00072/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Sebastián Trapote, cap de la Policia Nacional a 
Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00073/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença d’Ángel Gozalo, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00074/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Josep Muñoz, cap de la Policia Local de Cambrils, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00075/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença d’Evelio Vázquez i Sánchez, intendent major de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017
365-00076/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Joan Delort i Menal, exdirector general de 
Protecció Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00077/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Cèsar Puig i Cañas, exsecretari general del 
Departament d’Interior, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00078/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença d’Amadeu Recasens i Brunet, comissionat de 
Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, en qualitat de 
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00079/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Soraya Sáez de Santamaría, exvicepresidenta 
del Govern espanyol, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00080/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Juan Ignacio Zoido, exministre de l’Interior, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00081/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença d’Alfonso Dastis Quecedo, exministre d’Exteriors, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00082/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de José Manuel García-Margallo, exministre 
d’Exteriors, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00083/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença d’Enric Millo Rocher, exdelegat del Govern espanyol a 
Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00084/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Félix Sanz Roldán, director del Centre Nacional 
d’Intel·ligència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00085/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Diego Pérez de los Cobos, representant del 
Ministeri de l’Interior a la Junta de Seguretat de Catalunya, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00086/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de José Luís Olivera Serrano, director del Centre 
d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00087/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença de Germán López Iglesias, ex-director general de 
la Policia Nacional, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00088/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de José Manuel Holgado Merino, ex-director general 
de la Guàrdia Civil, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00089/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de José Antonio Nieto Ballesteros, ex-secretari 
d’estat de Seguretat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00090/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Juan Carlos Ortiz Argüelles, cap central 
d’Informació, Investigació i Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00091/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença de Fernando Santafé Soler, comandament 
d’Informació, Investigació i Ciberdelinqüència de la Guàrdia Civil, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00092/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Manuel Navarrete Paniagua, director del Centre 
Europeu contra el Terrorisme de l’Europol, en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00093/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença d’Enric Hernández, director d’El Periódico de 
Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00094/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Patricia López Lucio i Carlos Enrique Bayo, 
periodistes de Público, en qualitat de testimonis, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00095/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença de Rukmini Callimachi, periodista del The New York 
Times, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00096/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Patrícia Plaja Pérez, excap de l’Àrea de 
Comunicació del Cos de Mossos d’Esquadra, en qualitat de 
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00097/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Bernat Valls i Fuster, director general d’Acció 
Cívica i Comunitària, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00098/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Federica Mogherini, alta representant de la Unió 
Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, en qualitat de 
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00099/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença d’Antonio Missiroli, exdirector de l’Institut d’Estudis 
de Seguretat de la Unió Europea, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017
365-00100/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Miquel Rovira i Comas, primer tinent d’alcalde 
i regidor delegat de Benestar i Família, Gent Gran i Esports de 
l’Ajuntament de Ripoll, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00101/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Noureddine El Haji, persona que compartia 
l’habitatge amb Es Satty, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00102/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Fermín Villar, president d’Amics de la Rambla, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00103/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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