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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
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refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
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Proposta d’audiència en ponència de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma 
per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei 
de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits 
per l’Estat
352-00598/12
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió Normativa 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei per la 
qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en 
matèria de tributs cedits
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Sol·licitud 17

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
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Sol·licitud 17

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legisla-
tiva per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00601/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gestha  - Sindicat de 
Tècnics del Ministeri d’Hisenda amb relació a la Proposició de llei per la qual s’au-
toritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria 
de tributs cedits
352-00602/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma 
per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en 
matèria de tributs cedits
352-00603/12
Sol·licitud 18
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delega-
ció legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00604/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Professional 
de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en 
matèria de tributs cedits
352-00605/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola 
d’Assessors Fiscals - Catalunya amb relació a la Proposició de llei per la qual s’au-
toritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria 
de tributs cedits
352-00606/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals 
en matèria de tributs cedits per l’Estat
352-00636/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les dis-
posicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
352-00637/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma 
per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei 
de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits 
per l’Estat
352-00638/12
Sol·licitud 20

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Tècnics del 
Ministeri d’Hisenda, amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós 
de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
352-00639/12
Sol·licitud 20

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
352-00640/12
Sol·licitud 20

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00641/12
Sol·licitud 20

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legisla-
tiva per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00642/12
Sol·licitud 21

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma 
per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en 
matèria de tributs cedits
352-00643/12
Sol·licitud 21



BOPC 278
6 de març de 2019

Taula de contingut 4

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Tècnics del 
Ministeri d’Hisenda, amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la dele-
gació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00644/12
Sol·licitud 21

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delega-
ció legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00645/12
Sol·licitud 21

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Espanyola 
d’Assessors Fiscals amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós 
de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
352-00658/12
Sol·licitud 22

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
352-00659/12
Sol·licitud 22

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

Compareixença de Thomas Renard, investigador sènior de recerca a l’Institut Eg-
mont de Brussel·les, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 
i el 18 d’Agost de 2017
357-00348/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença de Rick Coolsaet, professor emèrit de Relacions Internacionals a 
la Universitat de Gant i membre associat sènior de l’Institut Egmont de Brussel·les, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00349/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença de Bart Somers, alcalde de Malines (Bèlgica), davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00350/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’Olivier Roy, expert en l’estudi de casos de terrorisme, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00351/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença de Jean-Pierre Filiu, professor de l’Institut d’Estudis Polítics de París, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00352/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’una representació de l’Institut Internacional d’Estudis per a la 
Pau d’Estocolm davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 
18 d’Agost de 2017
357-00353/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de 
Catalunya
221-00003/12

APROVACIÓ

Mesa Ampliada del Parlament, 05.02.2019

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de febrer de 2019, 
d’acord amb el que estableix l’article 47.1 dels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, va aprovar la modificació següent de la relació de 
llocs de treball del Parlament de Catalunya: 

Oficina de contractació
Alta per creació del lloc de treball de responsable tècnic/a jurídic/a de contrac-

tació de l’Oficina de Contractació
Nom del lloc: Responsable tècnic/a jurídic/a de contractació
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: S
Titulació: Llicenciatura en dret o el grau corresponent a aquesta llicenciatura
Formació específica: Contractació pública
Cos o escala: Cos de Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Forma de provisió: CE
Mobilitat entre administracions: Administracions públiques catalanes (funciona-

ris de carrera del grup A1 amb llicenciatura en dret o el grau corresponent a aquesta 
llicenciatura i experiència mínima de cinc anys en la tramitació i gestió de la con-
tractació, la redacció de plecs i el comandament en tasques de contractació)

Funcions: Donar suport al director de l’Oficina de Contractació en l’assessora-
ment jurídic en tasques de tramitació d’expedients contractuals; exercir de vocal ju-
rídic de les meses de contractació o dels òrgans auxiliars com a titular, substitut o 
per delegació d’algun membre; supervisar la tasca dels centres gestors durant el pro-
cediment de contractació i assessorar-los; redactar i preparar la documentació con-
tractual, especialment dels plecs de clàusules administratives; dur a terme les rela-
cions institucionals amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i altres 
òrgans, ens i organismes amb responsabilitats en matèria de contractació pública, i 
supervisar la tramesa d’informació contractual als organismes pertinents

Nombre de places: 1

Alta per creació del lloc de treball de gestor/a de contractació de l’Oficina de Con-
tractació

Nom del lloc: Gestor/a de contractació
Grup: C1
Nivell: 8
Tipus: C
Titulació: Batxillerat superior o BUP o batxillerat LOGSE o formació professio-

nal de segon grau o equivalent
Formació específica: Contractació pública i eines electròniques de contractació
Cos o escala: Administradors parlamentaris
Forma de provisió: CG

Correcció d'errades de publicació
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Funcions: Donar suport i assistència a l’Oficina de Contractació i als departa-
ments que ho requereixin en la gestió i la tramitació dels expedients de contractació 
administrativa i els convenis; gestionar la bústia de correu electrònic de la contrac-
tació pública del Parlament, l’atenció telefònica i la distribució de la documentació 
de l’Oficina de Contractació; gestionar les aplicacions de la contractació electrònica 
desenvolupades per la Generalitat (la Plataforma Electrònica de Contractació Pú-
blica, l’eina Sobre Digital, el tramitador electrònic d’expedients de contractació i el 
Registre públic de contractes, entre d’altres)

Nombre de places: 1

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
Alta per creació del lloc de treball de gestor/a de contractació del Departament 

d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 
Nom del lloc: Gestor/a de contractació
Grup: C1
Nivell: 8
Tipus: C
Titulació: Batxillerat superior o BUP o batxillerat LOGSE o formació professio-

nal de segon grau o equivalent
Formació específica: Contractació pública i eines electròniques de contractació
Cos o escala: Administradors parlamentaris
Forma de provisió: CG
Funcions: Donar suport i assistència al responsable de contractació del Departa-

ment d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat en la gestió i la tramitació admi-
nistrativa dels expedients de contractació administrativa i els convenis del Departa-
ment; gestionar l’atenció telefònica i la distribució de la documentació contractual 
del Departament; exercir les funcions de secretaria de les meses de contractació o 
dels òrgans auxiliars de contractació; gestionar les aplicacions de la contractació 
electrònica desenvolupades per la Generalitat (la Plataforma Electrònica de Con-
tractació Pública, l’eina Sobre Digital, el tramitador electrònic d’expedients de con-
tractació i el Registre públic de contractes, entre d’altres) amb relació a la contrac-
tació del Departament

Nombre de places: 1

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya
221-00004/12

APROVACIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 27.02.2019

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda 
el 27 de febrer de 2019, ha aprovat modificar els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya en els termes següents: 

1. Se’n modifica l’article 140, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 140. Procediment de despesa
»1. La realització de les despeses correspon als caps dels diferents centres ges-

tors del Parlament, si són despeses que deriven de llurs funcions específiques.
»2. L’Oïdoria de Comptes ha de determinar, per mitjà d’una instrucció interna 

aprovada per la Mesa, la documentació amb què cal acompanyar cadascuna de les 
anotacions comptables d’execució del pressupost.
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»3. L’aprovació de la despesa correspon al president o presidenta del Parlament, 
excepte en els casos següents: 

»a) Si l’import de la despesa és superior a 60.000 euros, cas en el qual l’aprovació 
de la despesa correspon a la Mesa del Parlament.

»b) Si, per aplicació de regles específiques de despesa i de naturalesa contractual, 
l’aprovació de la despesa correspon a altres òrgans del Parlament.

»c) Si es tracta d’una despesa de naturalesa no contractual que no supera el llin-
dar de la contractació menor, cas en el qual l’aprovació correspon als responsables 
dels centres gestors concernits.

»4. Si l’Oïdoria de Comptes, en l’exercici de la funció a què fa referència l’article 
31.c, discrepa en el fons o en la forma dels actes, expedients o documents examinats, 
ha de formular-hi les seves objeccions per escrit i n’ha de donar trasllat al centre ges-
tor proponent perquè hi faci les esmenes corresponents. Si el dit centre gestor no està 
d’acord amb l’objecció plantejada, ho ha d’expressar en un informe raonat, i si l’Oï-
doria de Comptes persisteix en l’objecció, ha de sotmetre la proposta, amb l’informe 
del proponent, a la Mesa del Parlament, la qual ha de resoldre definitivament.

»5. Si l’objecció plantejada per l’Oïdoria de Comptes afecta la disposició de des-
peses o el reconeixement d’obligacions, la tramitació de l’expedient se suspèn en els 
supòsits següents: 

»a) Si hi ha insuficiència o inadequació del crèdit.
»b) Si hi ha irregularitats no esmenables immediatament en la documentació jus-

tificativa de les ordres de pagament o si el dret del perceptor no queda prou justificat.
»c) Si manquen requisits essencials en l’expedient o si estima la possibilitat de 

greus pèrdues econòmiques en el cas que l’expedient es continuï gestionant.
»d) Si l’objecció deriva de comprovacions materials d’obres, béns i serveis.
»6. L’Oïdoria de Comptes pot emetre un informe favorable en el cas que els re-

quisits o els tràmits no siguin essencials, però l’eficàcia de l’acte resta condicionat 
al seu compliment.

»7. L’Oïdoria de Comptes disposa d’un termini de quinze dies per a l’exercici de 
la funció de fiscalització prèvia de tots els actes, expedients o documents de contin-
gut econòmic que comportin el reconeixement de drets i obligacions presents o fu-
turs. Aquest termini és de cinc dies per als expedients declarats de tramitació urgent 
d’acord amb la legislació de contractes del sector públic.»

2. S’hi afegeix un nou capítol, el IV, en el títol VIII, «De la gestió econòmica», 
amb el text següent: 

«Capítol IV. Contractació»

3. S’hi afegeix un nou article, el 151, amb el text següent: 
«Article 151. Regles de contractació
»1. La contractació del Parlament es regeix pel que estableix la legislació sobre 

contractes del sector públic, amb les especificacions que, si escau, aprovi la Mesa 
del Parlament.

»2. Corresponen a l’òrgan de contractació l’aprovació de la despesa, l’aprovació 
de l’expedient de contractació, i també fer l’adjudicació del contracte.

»3. La formalització del contracte correspon al president o presidenta del Parla-
ment, llevat dels casos a què fan referència els apartats 4 i 5 de l’article 152, en què 
correspon al secretari o secretària general i als responsables dels centres gestors, 
respectivament.

»4. La Mesa és l’òrgan competent per a acordar l’adhesió del Parlament a un 
acord marc de la Generalitat i per a designar l’adjudicatari dels contractes derivats 
dels acords marc que no fixin un procediment de concurrència competitiva per a 
triar-lo.» 
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4. S’hi afegeix un nou article, el 152, amb el text següent: 
«Article 152. Òrgans de contractació 
»1. Els òrgans de contractació del Parlament són la Mesa, el president o presiden-

ta, el secretari o secretària general i els responsables dels centres gestors.
»2. La Mesa del Parlament és l’òrgan de contractació per a contractes d’un valor 

estimat superior a 60.000 euros (IVA no inclòs), llevat que es tracti de contracta-
cions simplificades de les lletres b i c de l’apartat 3 o de contractació derivada de la 
lletra d de l’apartat 3, que corresponen al president o presidenta del Parlament.

»3. El president o presidenta del Parlament és l’òrgan de contractació en els ca-
sos següents: 

»a) En expedients de contractació entre el llindar de la contractació menor i els 
60.000 euros (IVA no inclòs).

»b) En els contractes de serveis i subministraments tramitats pel procediment 
obert simplificat en què els criteris d’avaluació quantificables automàticament supo-
sin, com a mínim, un setanta cinc per cent del total de la puntuació.

»c) En el cas de contractes d’obres en què s’utilitzi el procediment obert simpli-
ficat i els criteris d’avaluació quantificables automàticament suposin el cent per cent 
de la puntuació i siguin de valor inferior a 80.000 euros.

»d) En els contractes derivats que signi el Parlament després d’adherir-se a un 
acord marc de la Generalitat que siguin de valor superior a 35.000 euros i inferior 
a 100.000 euros, o les quanties que en cada moment estableixi la normativa de con-
tractes del sector públic per a aquest tipus de procediment.

»4. El secretari o secretària general és l’òrgan de contractació en els casos se-
güents: 

»a) En expedients de contractació de serveis o subministraments tramitats per 
mitjà del procediment obert simplificat en què el cent per cent de la puntuació 
s’obtingui per criteris avaluables de manera automàtica i siguin de valor inferior a 
35.000 euros.

»b) En el cas de contractes derivats d’acords marc de la Generalitat als quals 
s’hagi adherit el Parlament en què l’import del valor estimat no sigui superior a 
35.000 euros o a la quantia que en cada moment estableixi la normativa de contrac-
tes del sector públic per a aquest tipus de procediment.

»5. Els responsables dels centres gestors són l’òrgan de contractació per a la con-
tractació menor, amb la quantia que la legislació de contractes del sector públic es-
tableixi en cada moment per a cada modalitat contractual.» 

5. S’hi afegeix un nou article, el 153, amb el text següent: 
«Article 153. Les meses de contractació i òrgans auxiliars de l’òrgan de contractació
»1. Les meses de contractació del Parlament de Catalunya són constituïdes pel 

secretari o secretària general, que les presideix, un lletrat o lletrada, l’oïdor o oïdora 
de comptes, un responsable del centre gestor proposant, i un funcionari o funcionà-
ria del Parlament que hi fa les funcions de secretari.

»2. El secretari o secretària general pot delegar la presidència de la mesa de 
contractació en el director o directora de l’Oficina de Contractació o en un lletrat o 
lletrada.

»3. Les meses de contractació relatives a contractacions amb diversos lots que 
siguin responsabilitat de centres gestors diferents han de tenir un responsable de 
cada centre gestor.

»4. L’acord de nomenament de la mesa de contractació ha de contenir el nome-
nament de membres substituts dels membres titulars.

»5. En els contractes derivats d’un acord marc en què es preveu la recepció 
d’ofertes de diferents adjudicataris de l’acord i que no siguin harmonitzats i en els 
contractes tramitats pel procediment obert simplificat amb el cent per cent de crite-
ris d’avaluació automàtics, s’ha de constituir una unitat tècnica que assisteixi l’òrgan 
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de contractació, formada pel director o directora de l’Oficina de Contractació i el 
cap o la cap o responsable del centre gestor.»

6. S’hi afegeix un nou article, el 154, amb el text següent: 
«Article 154. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya 
»1. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya és un òr-

gan col·legiat especialitzat en matèria de revisió de procediments de contractació pú-
blica promoguts pel Parlament de Catalunya en què algun dels seus òrgans o serveis 
té la consideració d’òrgan de contractació.

»2. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya actua amb 
plena independència funcional en l’exercici de les seves funcions.

»3. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya és l’òrgan 
competent per al coneixement i la resolució dels recursos especials en matèria de 
contractació, les qüestions de nul·litat i les mesures cautelars o provisionals a què fa 
referència la legislació en matèria de contractes del sector públic.

»4. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya és consti-
tuït pels membres següents, tots ells amb veu i vot: 

»a) El president o presidenta, que és un diputat interventor o diputada interven-
tora del Parlament de Catalunya.

»b) Dos vocals, que alhora compleixen, alternativament, les funcions de secre-
tari, que són: 

»– Un lletrat o lletrada del Parlament de Catalunya que hagi desenvolupat en la 
seva activitat professional, durant un temps no inferior a deu anys, aspectes relacio-
nats amb la contractació pública.

»– Un lletrat o lletrada del Parlament de Catalunya o un funcionari o funcionària 
de carrera del Parlament de Catalunya amb la llicenciatura o el grau de dret d’un cos 
del grup A1 que hagi desenvolupat en la seva activitat professional, durant un temps 
no inferior a deu anys, aspectes relacionats amb la contractació pública.

»5. Els membres del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalu-
nya no poden haver emès cap informe ni haver assessorat, directament o indirecta-
ment, amb relació als plecs de contractes d’expedients de contractació del Parlament 
concernits, ni haver format part de la mesa de contractació en qüestió, ni haver as-
sistit cap dels òrgans de contractació del Parlament que hi intervinguin en cada cas.

»6. La Mesa del Parlament, a l’inici de cada legislatura, designa els membres del 
Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya.

»7. La durada del mandat dels membres del Tribunal de Recursos Contractuals 
del Parlament de Catalunya comprèn tota la legislatura, inclòs el període entre legis-
latures fins que es constitueix el Parlament de la nova legislatura, moment a partir 
del qual es designen els nous membres.

»8. En cas de vacant, malaltia o absència del titular o la titular, o per qualsevol 
causa justificada o establerta legalment, la Mesa del Parlament en designa un substi-
tut o substituta, que ha de complir els requisits que estableix l’apartat 4.

»9. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya sotmet la 
seva actuació, amb les especialitats que consideri pertinent de fer, a les disposicions 
sobre procediment que estableix amb caràcter bàsic la legislació de contractes del 
sector públic i a les seves normes de desplegament, i també, si escau, a la legislació 
en matèria de contractació pública aplicable a la Generalitat de Catalunya.

»10. Les resolucions del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de 
Catalunya han d’ésser motivades i fonamentades en dret i exhaureixen la via admi-
nistrativa, de manera que contra elles només es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.»
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 283/XII del Parlament de Catalunya, sobre la prohibició de 
les armes robòtiques autònomes
250-00128/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 9, 13.02.2019, DSPC-C 187

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de febrer de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques 
autònomes (tram. 250-00128/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i Grup Parlamentari Republicà (reg. 8498).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Go-

vern de l’Estat que faci una crida perquè la comunitat internacional d’estats iniciï un 
debat que condueixi a l’establiment d’un tractat internacional de caràcter vinculant 
per a prohibir, sota qualsevol circumstància, el desenvolupament, la prova, la pro-
ducció o l’ús d’armes robòtiques autònomes o de sistemes d’armes autònoms.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no adquirir ni 
emprar mai, sota cap circumstància, armes robòtiques autònomes o sistemes d’ar-
mes autònoms, en les versions per a usos policials o de vigilància perimetral d’ins-
tal·lacions, i a regular-ne la prohibició d’emprar-ne o adquirir-ne per part de les po-
licies locals de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 284/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de 
projectes per a prevenir la violència masclista entre les dones i entre 
els joves
250-00355/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 9, 13.02.2019, DSPC-C 187

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de febrer de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de projectes per a prevenir 
la violència masclista en dones i joves (tram. 250-00355/12), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem (reg. 17987), el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 18929).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar una plataforma d’informació, interacció i recomanacions específi-

ques per a dones, i per a la societat en general, amb un apartat especial per a joves 
que hagin patit o puguin patir violència sexual, que faciliti alternatives sobre els 
circuits de sortida i n’eviti la normalització, i incloure-hi així mateix eines perquè 
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els homes puguin identificar els principals problemes de la masculinitat tradicional 
i puguin aprendre més sobre les noves masculinitats.

b) Destinar els recursos necessaris per a continuar impulsant d’una manera im-
mediata projectes preventius adreçats a joves, i dur a terme accions informatives i 
formatives que prioritzin la transformació dels imaginaris col·lectius i dels estereo-
tips predominants sobre feminitat i masculinitat i també referides a diferents aspec-
tes de seguretat a internet, com ara el ciberassetjament o la violència sexual.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 285/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’augment de la 
violència feixista
250-00362/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 9, 13.02.2019, DSPC-C 187

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de febrer de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista (tram. 
250-00362/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 19307).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Expressar clarament el rebuig a la violència dels grups d’extrema dreta que 

actuen arreu del país, en qualsevol àmbit d’actuació.
b) Reforçar les eines de què disposen els Mossos d’Esquadra a l’hora d’actuar 

contra la violència de l’extrema dreta, i avaluar en cada cas quins operatius de pre-
venció i actuació calen.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 286/XII del Parlament de Catalunya, sobre la violència dels 
seguidors ultres dels equips de futbol
250-00372/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 9, 13.02.2019, DSPC-C 187

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de febrer de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips 
de futbol (tram. 250-00372/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar (reg. 19846), el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 21208).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir la interlocució amb la Federació Catalana de Futbol i amb els clubs 

de futbol perquè actuïn amb més contundència respecte als socis que fomentin la 
violència i els actes ultres, tant dins com fora dels estadis de futbol.

b) Impulsar, per mitjà de la Secretaria General de l’Esport, en la mesura de les 
seves possibilitats, una campanya conjunta amb les diferents federacions esportives 
i amb els mitjans de comunicació per a potenciar els valors positius del món de l’es-
port, que fomenti els hàbits saludables, integradors i de respecte de la pràctica es-
portiva i que sigui inflexible envers les actituds violentes o irrespectuoses.

c) Mantenir la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els clubs de futbol a 
l’hora d’identificar els socis que puguin fomentar actituds d’odi i dur a terme accions 
violentes als estadis de futbol.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 287/XII del Parlament de Catalunya, sobre les condicions 
laborals al Cos de Bombers de la Generalitat
250-00449/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 9, 13.02.2019, DSPC-C 187

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de febrer de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de Bom-
bers de la Generalitat (tram. 250-00449/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar (reg. 19846), el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 21208).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar del finançament necessari 

els plans destinats al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya per tal de mi-
llorar les condicions laborals dels membres del cos i poder fer-ne un desplegament 
correcte.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de 
Catalunya
250-00583/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30606 i 30680 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 28.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30606)

Enmienda 1
GP de Ciutadans (1)
De modificación del punto 1 que pasa a tener el siguiente redactado 

1. Reconocer y garantizar con plena efectividad los derechos y libertades funda-
mentales, evitando cualquier discriminación, de los ciudadanos pertenecientes al 
pueblo gitano en su condición de minoría étnica.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 30680)

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

1. Reconèixer al poble gitano de Catalunya com a una minoria ètnica pròpia de 
Catalunya i continuar vetllant per la seva plena inclusió social.

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

3. Declarar el 30 de juliol com dia de lluita contra el antigitanisme i qualsevol 
altra forma de racisme, discriminació o xenofòbia a Catalunya.

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

4. Declarar el 26 de novembre com el dia dels gitanos i gitanes de Catalunya, per 
millorar el coneixement i trencar estereotips cap a una de les cultures que conviu a 
Catalunya des de fa més de 600 anys, contribuint així a suprimir definitivament les 
barreres del rebuig, la intolerància i la marginació que aptexi aquest col·lectiu social.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i addició 

5. Continuar vigilant i combatent qualsevol expressió o acte que vulneri els drets 
fonamentals de la població gitana a Catalunya i/o que fomenti el racisme antigitano 
a través de l’elaboració d’una llei contra l’antigitanisme.



BOPC 278
6 de març de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 14

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

6. Continuar combatent el desconeixement de la població gitana mitjançant la 
inclusió de la història i cultura gitana al currículum escolar oficial de primària i se-
cundària, tal com es recomana en l’Estratègia Nacional per a la Inclusió Social de 
la Població Gitana 2012-2020.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

7. Desenvolupar un programa específic d’intervenció amb les comunitats gitanes 
migrants d’Europa, per afavorir l’eliminació de barreres socioculturals.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació

8. Seguir acompanyant i impulsant models d’escola inclusiva que persegueixin 
l’èxit educatiu de l’alumnat gitano a través d’actuacions educatives avalades per al 
comunitat científica, i que combatin, entre d’altres, la segregació escolar a les dife-
rents zones on hi ha més nombre de població gitana a Catalunya.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació i addició 

9. Continuar desenvolupant mesures d’acció afirmativa per incrementar el nombre 
d’estudiants gitanes i gitanos que accedeixen i finalitzen amb èxit estudis post-obli-
gatoris posant especial atenció en l’apoderament de les adolescents gitanes.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
De modificació

10. Seguir acompanyant i prestant assistència tècnica al moviment associatiu 
gitano per promoure el seu empoderament i facilitar la seva participació en espais 
consultius i col·laboratius (fòrums, xarxes i similars) on s’aborden matèries que con-
cerneixen a la comunitat gitana.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les 
dones i les desigualtats de gènere
302-00069/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 31501 / Coneixement: Presidència del Parlament, 04.03.2019

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

Comú Podem, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent 
en la moció subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00069/12) presentada el 
1.03.2019 i amb número de registre 31471.
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On hi diu: 
«13.a)»
«13.b)»
«17.a)»
«17.b)»
«18.a)»
«18.b)»

Hi ha de dir: 
«14.a)»
«14.b)»
«18.a)»
«18.b)»
«19.a)»
«19.b)»

Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització 
de la pobresa
302-00072/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 31504 / Coneixement: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen a la Mesa 
del Parlament que han advertit l’errada següent en la moció subsegüent a una interpel-
lació (tram. 302-00072/12) presentada el 01/03/2019 i amb número de registre 31478.

On hi diu: 
«8. Universalització i gestió pública dels serveis de cura: residències de la gent 

gran, llars d’infants i ampliació de la llei de la dependència.»

Hi ha de dir: 
«8. Universalització i gestió pública dels serveis de cura.
a) Garantir les prestacions econòmiques vinculades al servei per a totes les per-

sones en situació de dependència severa amb menys recursos econòmics. Garantir 
la percepció de la prestació derivada de la llei de la dependència a les 19.000 per-
sones que tenen reconegut el dret.

Ampliar les places residencials adreçades a persones amb discapacitat física, 
psíquica o malaltia mental.

Oferir una solució immediata a les 17.000 persones en llista d’espera. Per acce-
dir a una plaça pública de residència o ampliar el pressupost per als serveis d’ajuda 
a domicili, i per als serveis psicosocials i psicoeducatius

b) Elaborar en el termini de 90 dies un informe detallat, sobre les condicions la-
borals de les treballadores que operen en l’àmbit de la intervenció social i el suport 
a les persones que requereixen atenció i cures en grans empreses multinacionals 
expertes en l’adjudicació dels grans concursos de prestació de serveis socials que 
convoquen les administracions públiques com CLECE, Accent Social i Valoriza.»

Palau del Parlament, 1 de març de 2019
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es declara vacant 
el càrrec de síndic de greuges
281-00001/12

Correcció d’errades de publicació (BOPC 276)

En el BOPC 276, a la pàgina 31
On hi diu: 
«Amb efectes del 2 de març, [...]»

Hi ha de dir: 
«Amb efectes de l’1 de març, [...]»

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió 
Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
352-00594/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 30984).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós 
de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
352-00595/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 30984).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de 
tributs cedits per l’Estat
352-00596/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 30984).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gestha - 
Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda amb relació a la Proposició 
de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
de tributs cedits per l’Estat
352-00597/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 30984).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Casanovas, portaveu 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb 
relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
352-00598/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 30984).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió 
Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00599/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 30985).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza 
la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en 
matèria de tributs cedits
352-00600/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 30985).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei per la qual 
s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal 
vigent en matèria de tributs cedits
352-00601/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 30985).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gestha - 
Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda amb relació a la 
Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00602/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 30985).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Casanovas, portaveu 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb 
relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació 
legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de 
tributs cedits
352-00603/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 30985).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa 
legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00604/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 31344).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears 
amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació 
legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de 
tributs cedits
352-00605/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 31344).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals - Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per 
a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00606/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 31344).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de redacció d’un text 
refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per 
l’Estat
352-00636/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31397).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de 
tributs cedits per l’Estat
352-00637/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31397).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en comissió de Xavier Casanovas, portaveu 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb 
relació a la Proposició de llei de redacció d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
352-00638/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31397).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
de Tècnics del Ministeri d’Hisenda, amb relació a la Proposició de llei 
de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de 
tributs cedits per l’Estat
352-00639/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31397).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de 
tributs cedits per l’Estat
352-00640/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31397).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza 
la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en 
matèria de tributs cedits
352-00641/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31398).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei per la qual 
s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal 
vigent en matèria de tributs cedits
352-00642/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31398).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Casanovas, portaveu 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, amb 
relació a la Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació 
legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de 
tributs cedits
352-00643/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31398).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
de Tècnics del Ministeri d’Hisenda, amb relació a la Proposició de 
llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la 
normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00644/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31398).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei per la 
qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa 
legal vigent en matèria de tributs cedits
352-00645/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 31398).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Espanyola d’Assessors Fiscals amb relació a la Proposició de llei 
de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de 
tributs cedits per l’Estat
352-00658/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31403).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de 
tributs cedits per l’Estat
352-00659/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 31403).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 01.03.2019.

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

Compareixença de Thomas Renard, investigador sènior de recerca 
a l’Institut Egmont de Brussel·les, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00348/12

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 Rick Coolsaet, professor emèrit de Relacions 
Internacionals a la Universitat de Gant i membre associat sènior de 
l’Institut Egmont de Brussel·les, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00349/12

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 Bart Somers, alcalde de Malines (Bèlgica), davant 
la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
357-00350/12

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’Olivier Roy, expert en l’estudi de casos de 
terrorisme, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00351/12

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 Jean-Pierre Filiu, professor de l’Institut d’Estudis 
Polítics de París, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00352/12

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’una representació de l’Institut Internacional 
d’Estudis per a la Pau d’Estocolm davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00353/12

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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