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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 273/XII del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de 
l’aire i la promoció del transport assequible
250-00343/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 269)

En el BOPC 269, pàgina 3

On hi diu:
«La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou»

Hi ha de dir:
«La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert»

Resolució 274/XII del Parlament de Catalunya, sobre la millora de les 
comunicacions entre el Maresme i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00379/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 269)

En el BOPC 269, pàgina 4

On hi diu:
«La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou»

Hi ha de dir:
«La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert»

Resolució 275/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aturada de 
l’ampliació de la carretera B-40 entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia
250-00381/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 269)

En el BOPC 269, pàgina 4

On hi diu:
«La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou»

Hi ha de dir:
«La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert»
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Resolució 276/XII del Parlament de Catalunya, sobre les inundacions 
al barri de la Farinera, de Sant Vicenç de Castellet
250-00387/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 269)

En el BOPC 269, pàgina 5

On hi diu:
«La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou»

Hi ha de dir:
«La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert»

Resolució 277/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aturada de la 
prolongació de l’autopista C-32
250-00399/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 269)

En el BOPC 269, pàgina 6

On hi diu:
«La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou»

Hi ha de dir:
«La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert»

Resolució 278/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aturada del Pla 
director urbanístic Gran Via - Llobregat
250-00400/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 269)

En el BOPC 269, pàgina 7

On hi diu:
«La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de febrer de 2019»

Hi ha de dir:
«La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de febrer de 2019»
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3. Tramitacions en curs

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere
300-00084/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 30440 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de febrer de 
2019, amb el text següent: 

– Sobre la igualtat de gènere.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats 
de gènere
300-00085/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 30560 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les des-
igualtats de gènere, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 26 i 27 de febrer de 2019, amb el text següent: 

– Sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa
300-00086/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 30726 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 
160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la fe-
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minització de la pobresa, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies, Ple 26 i 27 de febrer de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la feminització de la pobresa.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l’educació
300-00087/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 30739 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme a l’educació, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de febrer de 2019, amb 
el text següent: 

– Sobre el trilingüisme a l’educació.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa
300-00088/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 30740 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta 
la Interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de febrer de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre l’estratègia comunicativa i la política informativa del Govern, així com 
la informació i difusió de l’activitat del President.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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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 de la delegada del Govern de l’Estat a 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les detencions i els fets ocorreguts el 16 de gener de 2019
356-00310/12

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 Català 
de la Producció Agrària Ecològica davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació de 
l’agricultura ecològica
356-00352/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 29945).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 20.02.2019.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 25

CONVOCADA PER AL 27 DE FEBRER DE 2019

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

Ple del Parlament, el 27 de febrer de 2019, a les 09.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2019 

Tram. 231-00002/12. Mesa Ampliada. Designació.
3. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per-

què informi sobre l’estat de l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
per al 2019. Tram. 361-00010/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per-
què informi sobre el motiu pel qual no presenta els pressupostos de la Generalitat 
per al 2019. Tram. 361-00011/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant del Ple per-
què informi sobre l’incompliment amb relació al termini per a presentar el projecte 
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de llei de pressupostos. Tram. 361-00012/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar 
compte de l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per al 2019. Tram. 350-
00006/12. President de la Generalitat. Substanciació.

7. Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport 
de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor. Tram. 203-00012/12. Go-
vern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

8. Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. Tram. 202-
00001/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat de totalitat.

9. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’adju-
dicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat. Tram. 252-00014/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

10. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’adju-
dicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat. Tram. 252-00015/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Debat i votació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere. Tram. 300-00084/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats de gè-
nere. Tram. 300-00085/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa. Tram. 300-
00086/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l’educació. Tram. 300-
00087/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa. Tram. 300-
00088/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent 
gran. Tram. 302-00060/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. De-
bat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials. 
Tram. 302-00061/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i 
votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut 
Tram. 302-00064/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els papers de Salaman-
ca. Tram. 302-00063/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes 
entre el president de la Generalitat i el president del Govern d’Espanya. Tram. 302-
00065/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupos-
tària. Tram. 302-00066/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques del conei-
xement. Tram. 302-00062/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme. Tram. 302-
00067/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
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