
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 292/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment del dret a la 
igualtat i a la no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals
250-00471/12
Adopció 11

Resolució 293/XII del Parlament de Catalunya, sobre el tractament de la violència 
masclista en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials
250-00543/12
Adopció 11

Resolució 303/XII del Parlament de Catalunya, sobre les condicions laborals dels 
professionals dels centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència
250-00480/12
Adopció 12

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per l’Assemblea Nacional 
Catalana contra la competitivitat de les empreses catalanes
250-00470/12
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
250-00476/12
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya
250-00528/12
Retirada 14

Proposta de resolució sobre els efectes econòmics que tenen per al teixit empre-
sarial les jornades de protesta
250-00572/12
Rebuig 14

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesu-
res fiscals i administratives
202-00041/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de 
Greuges, que incorpora mesures per a la despolitització de la Sindicatura de Greuges
202-00042/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15
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Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00043/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni
202-00044/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions
202-00045/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions pendents al Comitè 
1r de Desembre
250-00618/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell
250-00620/12
Esmenes presentades 16

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

Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre l’increment de metges al servei d’urgències nocturnes 
de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
250-00630/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre la saturació del servei d’urgències hospitalàries
250-00637/12
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a l’Anoia
250-00638/12
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans judicials i fiscals
250-00688/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de Claramunt i la car-
retera C-15
250-00689/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’abordatge de les addiccions a les noves tecnologies 
i al consum de drogues
250-00690/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president del Parlament 
per haver posat la institució al servei dels que van fer un cop a la democràcia
250-00691/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a Barcelona
250-00692/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’Escola Lola Anglada i l’Escola Folch i 
Torres d’Esplugues de Llobregat
250-00693/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, de Sant Adrià 
de Besòs
250-00694/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels advocats del torn 
d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actuacions i guàrdies i la 
puntualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes
250-00695/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels lloguers
250-00696/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar l’estat del 
benestar
300-00097/12
Presentació: GP ERC 22

Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge integral de les violències sexuals contra 
infants
300-00098/12
Presentació: GP CatECP 22

Interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància
300-00099/12
Presentació: GP PSC-Units 22

Interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme
300-00100/12
Presentació: GP Cs 23

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la 
no-discriminació de les persones LGTBI+
300-00101/12
Presentació: GP Cs 23

Interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la cultura política
300-00102/12
Presentació: SP CUP-CC 23

Interpel·lació al Govern sobre la política cultural
300-00103/12
Presentació: GP JxCat 24

Interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les eleccions sindicals a l’Adminis-
tració de la Generalitat
300-00104/12
Presentació: GP JxCat 24

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament de delegació en el secretari general de la 
signatura d’actes administratius de naturalesa econòmica i contractual
395-00063/12
Acord 25
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la repercussió econò-
mica i financera en els pressupostos de la Generalitat de la retirada de la concessió 
de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
354-00040/12
Rebuig de la sol·licitud 25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre el decret llei dels vehicles de transport amb conductor
354-00080/12
Retirada de la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la vaga de taxistes
354-00081/12
Decaïment 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la gestió del conflicte del taxi i les limitacions imposades 
a les empreses de vehicles de turisme amb conductor
354-00085/12
Rebuig de la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el conse-
ller d’Economia i Hisenda sobre el pressupost de la Generalitat per al 2019
354-00089/12
Rebuig de la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el conse-
ller d’Economia i Hisenda sobre el Decret llei 4/2019, de mesures urgents en matèria 
de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor
354-00090/12
Rebuig de la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el desenvolupament dels plans de vigilància dels equipaments judicials arran 
dels darrers atacs que han patit
354-00091/12
Rebuig de la sol·licitud 27

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera de la Presidència sobre la concessió de subvencions a Acció Cultural del 
País Valencià
354-00097/12
Rebuig de la sol·licitud 27

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

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
Rebuig de la sol·licitud 27

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
Rebuig de la sol·licitud 27

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
Rebuig de la sol·licitud 28



BOPC 288
18 de març de 2019

Taula de contingut 5

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
Rebuig de la sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell i Viaña, en representació de la 
Fundació Banc de Recursos, la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i 
el Consum Responsable, la Fundació Formació i Treball, Nutrició Sense Fronteres i 
Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari
352-00682/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció 
del malbaratament alimentari
352-00683/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Guàrdia, vicepresident de la Fundació 
Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del mal-
baratament alimentari
352-00684/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Roure amb 
relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
352-00685/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari
352-00686/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció 
del malbaratament alimentari
352-00687/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Gremi Provincial de Dis-
tribuïdors d’Alimentació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari
352-00688/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Gremi de Restauració de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari
352-00689/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb re-
lació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
352-00690/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en ponència de David Esteller, responsable del projecte con-
tra el malbaratament alimentari de l’Associació Espanyola de Codificació Comerci-
al (Aecoc), amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari
352-00691/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en ponència de Mireia Barba, representant d’Espigoladors de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari
352-00692/12
Sol·licitud 31
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma Aprofitem 
els Aliments amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari
352-00693/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Justícia Alimentària Global 
amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
352-00694/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa pel Dret a una 
Alimentació Adequada de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb relació 
a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
352-00695/12
Sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la conces-
sió del servei d’aigua a l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00020/12
Rebuig de la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller de Territori i 
Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la concessió del servei d’aigua a l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00021/12
Rebuig de la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de Santiago Vila i Vicente, exconseller de Territori i 
Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la concessió del servei d’aigua a l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00022/12
Rebuig de la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Economia i Conei-
xement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la concessió del servei d’aigua a l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00023/12
Rebuig de la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés 
de privatització de l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00029/12
Rebuig de la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Economia i Conei-
xement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
el procés de privatització de l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00030/12
Rebuig de la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Santi Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sos-
tenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
el procés de privatització de l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00031/12
Rebuig de la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller de Territori i 
Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 
sobre el procés de privatització de l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00033/12
Rebuig de la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció Econòmica, Compe-
tència i Regulació davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el 
Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2014-2020)
356-00307/12
Acord sobre la sol·licitud 34
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Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les indiciàries irregularitats de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència en la contractació pública que va esmentar l’exconse-
llera de Treball, Afers Socials i Famílies en la Comissió d’Afers Socials i Famílies el 
19 de juliol de 2017
356-00324/12
Rebuig de la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Co-
missió de Territori perquè informi sobre la gestió del conflicte del taxi i les limitacions 
imposades a les empreses de vehicles de turisme amb conductor
356-00330/12
Rebuig de la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Colell, president de l’Autoritat 
Catalana de la Competència, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre 
el Decret llei 4/2019, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mit-
jançant el lloguer de vehicles amb conductor
356-00350/12
Rebuig de la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Pardo de Vera Posada, presidenta de l’Administra-
dor d’Infraestructures Ferroviàries, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre 
els accidents de tren a la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019
356-00355/12
Acord sobre la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença d’Isaías Táboas Suárez, president del Grup Renfe, da-
vant la Comissió de Territori perquè informi sobre els accidents de tren en la xarxa 
de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019
356-00356/12
Acord sobre la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença de Juan Jesús García Fraile, secretari general del Sin-
dicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris, davant la Comissió de Territori 
perquè informi sobre els accidents de tren en la xarxa de rodalia del novembre del 
2018 i el febrer del 2019
356-00357/12
Acord sobre la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d’Educa-
ció Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la Llei de residus 
de les Illes Balears
356-00361/12
Sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre el funcionament de la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà
356-00362/12
Sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença de la secretària general de la Presidència davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la concessió de subvencions a 
Acció Cultural del País Valencià
356-00363/12
Rebuig de la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Es-
tudis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’elabo-
ració de l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada 
pel Departament de la Presidència
356-00369/12
Sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença de Jordi Matas Dalmases, president del Consell Rec-
tor del Centre d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre l’elaboració de l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt 
de l’Estat encarregada pel Departament de la Presidència
356-00370/12
Sol·licitud 36
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conse-
ller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la renda garantida 
de ciutadania
355-00023/12
Substanciació 37

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre la situació de la gestió del servei de tren de rodalia
355-00051/12
Substanciació 37

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

Compareixença del director general responsable de la renda garantida de ciutada-
nia a l’onzena i la dotzena legislatures davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies per a informar sobre la situació de la renda garantida
357-00025/12
Substanciació 37

Compareixença de Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra UNESCO de Cicle 
de Vida i Canvi Climàtic de la Universitat Pompeu Fabra i director del projecte Ari-
adna, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el 
projecte Ariadna
357-00048/12
Substanciació 37

Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d’Infraestruc-
tures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per 
a informar sobre la implicació indiciària d’Infraestructures de la Generalitat de Ca-
talunya en l’operació Petrum
357-00380/12
Substanciació 38

Compareixença d’Antonio Aretxabala, geòleg, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Projecte Castor
357-00397/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença d’Héctor Perea, geòleg i investigador del Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00398/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de David Castiñeira, enginyer i redactor de l’informe del MIT-Harvard 
sobre el projecte Castor, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00399/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Luis González de Vallejo, catedràtic d’enginyeria geològica de 
la Universidad Complutense de Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00400/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Ruben Juanes, enginyer i redactor de l’informe del MIT-Harvard 
sobre el projecte Castor, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00401/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de José Luis Simón, catedràtic de geologia de la Universitat de Sa-
ragossa, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00402/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença d’Isabel Pardo de Vera Posada, presidenta de l’Administrador d’In-
fraestructures Ferroviàries, davant la Comissió de Territori per a informar sobre els 
accidents de tren a la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019
357-00403/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39
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Compareixença d’Isaías Táboas Suárez, president del Grup Renfe, davant la Comis-
sió de Territori per a informar sobre els accidents de tren en la xarxa de rodalia del 
novembre del 2018 i el febrer del 2019
357-00404/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Juan Jesús García Fraile, secretari general del Sindicat Espa-
nyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris, davant la Comissió de Territori per a in-
formar sobre els accidents de tren en la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i 
el febrer del 2019
357-00405/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença del director general de Promoció Econòmica, Competència i Regu-
lació davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el Programa 
Interreg V-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2014-2020)
357-00406/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 27
Convocada per al 20 de març de 2019 40

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència a la consellera de Justícia
330-00087/12
Presentació: president de la Generalitat 41

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior
330-00088/12
Presentació: president de la Generalitat 42
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 292/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
del dret a la igualtat i a la no-discriminació de les persones amb 
variacions intersexuals
250-00471/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 5, 05.03.2019, DSPC-C 198

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 5 de març de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a la 
igualtat i a la no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals (tram. 
250-00471/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Prendre les mesures necessàries per a visibilitzar l’experiència de les persones 

amb variacions intersexuals o de l’anatomia sexual, i també la de llurs famílies o 
cuidadors.

b) Impulsar mesures per a combatre els estereotips i els prejudicis que afecten 
les persones amb variacions intersexuals, facilitar-los la participació i representació 
i garantir-los el dret a la igualtat i a la no-discriminació.

c) Garantir a les persones amb variacions intersexuals una atenció sanitària de qua-
litat i sense prejudicis, que puguin gaudir dels serveis de salut en condicions d’igualtat 
i, per tant, que puguin accedir a una informació completa i de qualitat tant sobre 
tractaments hormonals, tecnologies de reproducció assistida, intervencions quirúr-
giques i salut sexual i reproductiva com sobre els drets que els assisteixen.

d) Adoptar les mesures necessàries per a prohibir el tractament mèdic o quirúr-
gic innecessari, especialment durant la infància, per a garantir la integritat corporal, 
l’autonomia i l’autodeterminació de les persones amb variacions intersexuals.

e) Formar, educar i capacitar els professionals de la medicina, la psicologia i 
l’educació en temes d’intersexualitat i en les conseqüències de les intervencions qui-
rúrgiques innecessàries i altres intervencions mèdiques adreçades especialment a 
infants amb variacions intersexuals.

Palau del Parlament, 5 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Macià i Gou

Resolució 293/XII del Parlament de Catalunya, sobre el tractament de 
la violència masclista en els mitjans de comunicació i en les xarxes 
socials
250-00543/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 5, 05.03.2019, DSPC-C 198

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 5 de març de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tractament de la vio-
lència masclista en els mitjans de comunicació (tram. 250-00543/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades 
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pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 28907).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar perquè els mitjans de co-

municació: 
a) Promoguin la sensibilització pel que fa al respecte i el reconeixement dels 

sabers i les aportacions de les dones, i també contra qualsevol forma de violència 
masclista.

b) Fomentin un tracte igualitari i garanteixin continguts que no cosifiquin la 
dona.

c) Impulsin eines actives per a lluitar per l’erradicació de la violència masclista.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que els mitjans de co-

municació tractin la informació i els continguts que ofereixen d’acord amb els cri-
teris establerts per l’article 23 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista, i l’article 25 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure les modificacions norma-
tives pertinents per a denunciar i sancionar tots els aspectes relacionats amb els mitjans 
de comunicació d’acord amb la Llei 5/2008, i també amb la transposició de la Direc-
tiva 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell, del 14 de novembre de 2018, per 
la qual es modifica la Directiva 2010/13/UE, de serveis de comunicació audiovisuals, 
pel que fa a les plataformes d’intercanvi de vídeos i als serveis de vídeo de les xarxes 
socials.

Palau del Parlament, 5 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Macià i Gou

Resolució 303/XII del Parlament de Catalunya, sobre les condicions 
laborals dels professionals dels centres dependents de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00480/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 5, 12.03.2019, DSPC-C 201

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 12 de març de 2019, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels pro-
fessionals dels centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (tram. 250-00480/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 25114).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a. Aplicar les mesures aprovades l’any 2016 pel Comitè de Salut Laboral per als 

centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, 
entre les quals: 

1a. Aplicar durant l’any 2019 al personal educatiu de més de cinquanta-vuit anys 
la reducció d’hores d’atenció directa.
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2a. Aplicar mesures per a garantir la seguretat en els llocs de treball en els cen-
tres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

3a. Establir mesures d’atenció socioeducativa alternatives als joves refractaris a 
la convivència.

4a. Desenvolupar espais d’actuació transversal entre la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència i les àrees amb competències en justícia juvenil i 
salut mental.

b. Fer efectives immediatament totes les substitucions dels professionals dels 
centres residencials d’acció educativa, els centres residencials d’educació intensiva  
i els centres d’acolliment dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i  
l’Adolescència per a garantir la cobertura total de professionals en tots els torns.

c. Reforçar el desenvolupament del Protocol de prevenció i actuació davant les 
situacions de violència als centres de protecció a la infància i adolescència de la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i a garantir-ne el compliment 
en totes les fases.

d. Complir la Resolució 618/XI del Parlament de Catalunya, sobre les condicions 
laborals dels professionals que treballen en els centres dependents de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i sobre la resposta a l’increment de 
la conflictivitat en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per 
l’Assemblea Nacional Catalana contra la competitivitat de les 
empreses catalanes
250-00470/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 10, tinguda el 
14.03.2019, DSPC-C 214.

Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
250-00476/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, DSPC-C 213.

Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya
250-00528/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 214.

Proposta de resolució sobre els efectes econòmics que tenen per al 
teixit empresarial les jornades de protesta
250-00572/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 10, tinguda el 
14.03.2019, DSPC-C 214.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 32735; 32746; 32751).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, 
del Síndic de Greuges, que incorpora mesures per a la despolitització 
de la Sindicatura de Greuges
202-00042/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 32736; 32748).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00043/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 32737; 32747; 32752).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el 
patrimoni
202-00044/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 32738; 32749; 32753).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.03.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions
202-00045/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 32739; 32750; 32754).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.03.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions 
pendents al Comitè 1r de Desembre
250-00618/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32145 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32145)

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

1) Procedir a l’abonament, dintre del mes següent de la aprovació d’aquesta pro-
posta de resolució, de totes les bestretes pendents de pagament a totes les entitats 
agrupades en el Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària d’ONG Sida de Ca-
talunya.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32146 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32146)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a continuar realit-
zant el seguiment dels pacients estabilitzats d’oncologia pediàtrica a l’Hospital Taulí 
i seguir potenciant la pediatria en aquest centre. Alhora, seguir garantint l’acces-
sibilitat dels nous casos i dels casos complexos a un Hospital de referència que se-
gueixi els estàndards europeus i que permeti oferir el millor diagnòstic, tractament 
i cuidatge possible.
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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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32147 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32147)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

2. Insta el Govern de la Generalitat a no portar a terme el tancament del servei 
d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i la seva derivació cap a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Continuar realitzant el seguiment dels pacients estabilitzats d’oncologia pediàtri-
ca a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i seguir potenciant la pediatria en aquest cen-
tre. Alhora, seguir garantint l’accessibilitat dels nous casos i dels casos complexos a 
un Hospital de referència que segueixi els estàndards europeus i que permeti oferir 
el millor diagnòstic, tractament i cuidatge possible.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32148 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32148)

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

1. Que dispensi que en el cas dels infants residents a Catalunya que pateixin 
Distròfia Muscular de Duchenne, sempre que per a un pacient una decisió mèdica 
col·legiada fos positiva a l’administració de medicaments no inclosos en les pres-
tacions, s’habilitin els mecanismes necessaris per a un estret seguiment clínic, de 
manera que es pugui establir si s’observa un benefici en termes d’alentiment de la 
malaltia, o si la progressió de la patologia recomana la interrupció del tractament.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. En el cas que el fàrmac es provi efectiu per a reduir per a frenar-los el ritme 
d’evolució de la malaltia, mantenir-ne el tractament el temps que mèdicament es 
consideri adient, d’acord amb els criteris que estableixin en el seu cas els Comitès de 
Medicaments en Situacions Especials i/o comissions Farmaco-Terapèutiques propis 
de cada centre.
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Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32149 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32149)

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

2. Fer campanyes de sensibilització per donar visibilitat al síndrome químic múl-
tiple (SQM), elaborant una guia de productes que no s’ha de fer servir en espais pú-
blics i comuns.

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

3. Seguir elaborant, i oferint als professionals que l’han de tractar, programes de 
formació especialitzada relativa al síndrome químic múltiple a tots els professionals 
que l’han de tractar.

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

4. Seguir confeccionant programes de formació especialitzada al personal d’aten-
ció primària per la detecció, atenció i actualització dels coneixements que tenen so-
bre el síndrome químic múltiple, i així poder-ne detectar els seus símptomes i fer 
una derivació correcta als afectats.

Proposta de resolució sobre l’increment de metges al servei d’urgències 
nocturnes de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
250-00630/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32150 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32150)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern a adequar, de manera urgent, el nom-
bre de professionals sanitaris del Servei d’urgències nocturnes de la Fundació Hos-
pital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, conforme els criteris del Pla Nacional d’Ur-
gències de Catalunya (PLANUC).
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Proposta de resolució sobre la saturació del servei d’urgències 
hospitalàries
250-00637/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32151 i 32707 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, (REG. 32151 I REG. 32707)

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

1. Garantir que el Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC) facilita als cen-
tres d’atenció primària i als centres hospitalaris disposar dels recursos econòmics i 
materials necessaris per atendre les urgències.

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

2. Posar en servei els llits tancats als centres hospitalaris i sociosanitaris aquells 
llits que siguin necessaris per permetre descongestionar els serveis d’urgències.

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

3. Seguir elaborant campanyes informatives sobre els avantatges de la vacuna-
ció de la grip i reforçar les polítiques de vacunació del Govern, especialment pels 
col·lectius de risc.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32152 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 14.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32152)

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

1. Garantir la cobertura pediàtrica a l’atenció primària de l’Anoia.

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

2. Seguir treballant per donar resposta a les baixes de pediatria dels diferents 
Centres d’Atenció Primària de l’Anoia.
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Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans 
judicials i fiscals
250-00688/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31980; 32013; 32129).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de 
Claramunt i la carretera C-15
250-00689/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31981; 32014; 32130).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abordatge de les addiccions a les 
noves tecnologies i al consum de drogues
250-00690/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31982; 32015; 32131).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president 
del Parlament per haver posat la institució al servei dels que van fer 
un cop a la democràcia
250-00691/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31983; 32132).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a 
Barcelona
250-00692/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31984; 32016; 32134).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.



BOPC 288
18 de març de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 21 

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’Escola Lola Anglada i 
l’Escola Folch i Torres d’Esplugues de Llobregat
250-00693/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31985; 32018; 32133).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, 
de Sant Adrià de Besòs
250-00694/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31986; 32135).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels 
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls 
per a actuacions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes 
les quanties reconegudes
250-00695/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 31987; 32136).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels 
lloguers
250-00696/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31988; 32017; 32137).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.03.2019 al 19.03.2019).
Finiment del termini: 20.03.2019; 10:30 h.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar 
l’estat del benestar
300-00097/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 33097 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.03.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Inter-
pel·lació al Govern sobre el finançament necessari per reforçar l’estat del benestar, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 
de març de 2019, amb el text següent: 

– Sobre el finançament necessari per reforçar l’estat del benestar.

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge integral de les violències 
sexuals contra infants
300-00098/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 33098 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.03.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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 l’abordatge integral de les vio-
lències sexuals contra infants, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 20 i 21 de març de 2019, amb el text següent: 

– Sobre l’abordatge integral de les violències sexuals contra infants.

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància
300-00099/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 33108 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.03.2019

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 inoperància del Govern de la 
Generalitat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 20 i 21 de març de 2019, amb el text següent: 
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– Sobre la inoperància del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme
300-00100/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33111 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las víctimas del terrorismo, para 
que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 20 y 21 de 
marzo de 2019, con el siguiente texto: 

– Sobre las víctimas del terrorismo.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat 
efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+
300-00101/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33112 i 33122 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.03.2019

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 garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la 
no-discriminació de les persones LGTBI+, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de març de 2019, amb el text següent: 

– Sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació 
de les persones LGTBI+.

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la cultura política
300-00102/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 33113 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada 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, presenten la In-
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terpel·lació al Govern sobre pla de govern i cultura política, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de març de 2019, amb 
el text següent: 

– Sobre pla de govern i cultura política.

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre la política cultural
300-00103/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 33118 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.03.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre política cultural, per tal que sigui substancia-
da en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 de març, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la política cultural?

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les eleccions 
sindicals a l’Administració de la Generalitat
300-00104/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 33119 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.03.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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 vot electrònic a les eleccions sindicals a 
l’Administració de la Generalitat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 20 i 21 de març, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre el vot electrònic a les eleccions sindi-
cals a l’Administració de la Generalitat?

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament de delegació en el 
secretari general de la signatura d’actes administratius de naturalesa 
econòmica i contractual
395-00063/12

ACORD

Presidència del Parlament
En virtut del que estableixen l’article 249 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament, resolc: 

1. Delegar en el secretari general del Parlament la signatura dels actes adminis-
tratius següents: 

a) L’aprovació de les despeses que no siguin derivades d’expedients de contrac-
tació inferiors a 60.000 euros i superiors al llindar de contractació menor que esta-
bleix la legislació de contractes del sector públic, establertes a la lletra a de l’article 
140.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors (ERGI) en la redacció conseqüèn-
cia de la modificació de data 26 de febrer de 2019.

b) Els contractes d’un import de fins a 1.000.000 d’euros, a més dels que ja li 
correspongui de signar en virtut de l’article 152.4 dels ERGI.

c) Els protocols generals d’actuació i de convenis de col·laboració amb un finan-
çament de fins a 200.000 euros.

d) Les pòlisses de les assegurances que subscrigui el Parlament i la documenta-
ció relacionada.

e) Les sol·licituds i els documents dels expedients administratius que calgui pre-
sentar a altres administracions públiques.

2. En els actes que el secretari general signi en virtut d’aquesta resolució s’ha de 
fer constar que ho fa per delegació d’aquesta presidència.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i 
Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda sobre la repercussió econòmica i financera en els 
pressupostos de la Generalitat de la retirada de la concessió de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
354-00040/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 207.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el decret llei dels vehicles 
de transport amb conductor
354-00080/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 11 de la Comissió de Territori, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 205.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la vaga de taxistes
354-00081/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 11 de la Comissió de Territori, el 13.03.2019, DSPC-C 205.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la gestió del conflicte 
del taxi i les limitacions imposades a les empreses de vehicles de 
turisme amb conductor
354-00085/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 205.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre el pressupost de la 
Generalitat per al 2019
354-00089/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 207.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre el Decret llei 4/2019, de 
mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el 
lloguer de vehicles amb conductor
354-00090/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 207.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el desenvolupament dels plans de vigilància 
dels equipaments judicials arran dels darrers atacs que han patit
354-00091/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 10, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 208.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la concessió de 
subvencions a Acció Cultural del País Valencià
354-00097/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 204.

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

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 207.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 207.
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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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 207.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 207.

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell i Viaña, en 
representació de la Fundació Banc de Recursos, la Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, 
la Fundació Formació i Treball, Nutrició Sense Fronteres i Càritas 
Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari
352-00682/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 32080).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
352-00683/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 32080).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.
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Proposta d’audiència en ponència de Ramon Guàrdia, vicepresident 
de la Fundació Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei 
sobre la reducció del malbaratament alimentari
352-00684/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Roure amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del 
malbaratament alimentari
352-00685/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas 
Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari
352-00686/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
352-00687/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Gremi 
Provincial de Distribuïdors d’Alimentació de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
352-00688/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Gremi de 
Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari
352-00689/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del 
malbaratament alimentari
352-00690/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència de David Esteller, responsable 
del projecte contra el malbaratament alimentari de l’Associació 
Espanyola de Codificació Comercial (Aecoc), amb relació a la 
Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
352-00691/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.
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Proposta d’audiència en ponència de Mireia Barba, representant 
d’Espigoladors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
sobre la reducció del malbaratament alimentari
352-00692/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma 
Aprofitem els Aliments amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari
352-00693/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Justícia 
Alimentària Global amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari
352-00694/12

SOL·LICITUD

Presentació: Josep Maria Forné i Febrer, del GP JxCat, Montserrat Fornells i Solé, 
del GP ERC, Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, GP CatECP, Esperanza 
García González, del SP PPC (reg. 32214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa 
pel Dret a una Alimentació Adequada de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari
352-00695/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 32232).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019.
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Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de 
la Generalitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la concessió del servei d’aigua a l’empresa 
Aigües Ter Llobregat
356-00020/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda 
el 13.03.2019, DSPC-C 209.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller 
de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d’aigua a 
l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00021/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda 
el 13.03.2019, DSPC-C 209.

Sol·licitud de compareixença de Santiago Vila i Vicente, exconseller 
de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d’aigua a 
l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00022/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda 
el 13.03.2019, DSPC-C 209.

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller 
d’Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió del servei d’aigua a 
l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00023/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda 
el 13.03.2019, DSPC-C 209.
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Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de 
la Generalitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre el procés de privatització de l’empresa Aigües 
Ter Llobregat
356-00029/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda 
el 13.03.2019, DSPC-C 209.

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Mas-Colell, exconseller 
d’Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de 
l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00030/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda 
el 13.03.2019, DSPC-C 209.

Sol·licitud de compareixença de Santi Vila i Vicente, exconseller 
de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de 
l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00031/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda 
el 13.03.2019, DSPC-C 209.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder i Miralles, exconseller 
de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el procés de privatització de 
l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00033/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda 
el 13.03.2019, DSPC-C 209.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció 
Econòmica, Competència i Regulació davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre el Programa Interreg V-A Espanya-
França-Andorra (Poctefa 2014-2020)
356-00307/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 207.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 204.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat davant la Comissió de Territori perquè informi sobre 
la gestió del conflicte del taxi i les limitacions imposades a les 
empreses de vehicles de turisme amb conductor
356-00330/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 205.

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Colell, president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió de 
Territori perquè informi sobre el Decret llei 4/2019, de mesures 
urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de 
vehicles amb conductor
356-00350/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 205.
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Sol·licitud de compareixença d’Isabel Pardo de Vera Posada, presidenta 
de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, davant la Comissió de 
Territori perquè informi sobre els accidents de tren a la xarxa de rodalia 
del novembre del 2018 i el febrer del 2019
356-00355/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 205.

Sol·licitud de compareixença d’Isaías Táboas Suárez, president del 
Grup Renfe, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els 
accidents de tren en la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el 
febrer del 2019
356-00356/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 205.

Sol·licitud de compareixença de Juan Jesús García Fraile, secretari 
general del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris, 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els accidents de 
tren en la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019
356-00357/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 205.

Sol·licitud de compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director 
general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del 
Govern de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre la Llei de residus de les Illes 
Balears
356-00361/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 31200).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 08.03.2019.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre el funcionament de la Casa de la Generalitat a Perpinyà
356-00362/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 31490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 11.03.2019.

Sol·licitud de compareixença de la secretària general de la 
Presidència davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la concessió de subvencions a Acció Cultural del País Valencià
356-00363/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 11, tinguda el 
13.03.2019, DSPC-C 204.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, 
director del Centre d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre l’elaboració de l’enquesta sobre 
l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel 
Departament de la Presidència
356-00369/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 32534).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.03.2019.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Matas Dalmases, president 
del Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’elaboració de l’enquesta 
sobre l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel 
Departament de la Presidència
356-00370/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 32535).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.03.2019.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el 
funcionament de la renda garantida de ciutadania
355-00023/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 11 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 206.

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la situació de la gestió del servei de tren 
de rodalia
355-00051/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 11 de la Comissió de Territori, tinguda el 
13.03.2019, DSPC-C 205.

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

Compareixença del director general responsable de la renda 
garantida de ciutadania a l’onzena i la dotzena legislatures davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la 
situació de la renda garantida
357-00025/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 206.

Compareixença de Pere Fullana i Palmer, director de la Càtedra 
UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic de la Universitat Pompeu 
Fabra i director del projecte Ariadna, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el projecte Ariadna
357-00048/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 209.
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Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre la implicació indiciària 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l’operació Petrum
357-00380/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 
13.03.2019, DSPC-C 207.

Compareixença d’Antonio Aretxabala, geòleg, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00397/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Héctor Perea, geòleg i investigador del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00398/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de David Castiñeira, enginyer i redactor de l’informe 
del MIT-Harvard sobre el projecte Castor, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00399/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Luis González de Vallejo, catedràtic d’enginyeria 
geològica de la Universidad Complutense de Madrid, davant la 
Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00400/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.
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Compareixença de Ruben Juanes, enginyer i redactor de l’informe 
del MIT-Harvard sobre el projecte Castor, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00401/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de José Luis Simón, catedràtic de geologia de la 
Universitat de Saragossa, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00402/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Isabel Pardo de Vera Posada, presidenta de 
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, davant la Comissió 
de Territori per a informar sobre els accidents de tren a la xarxa de 
rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019
357-00403/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 205.

Compareixença d’Isaías Táboas Suárez, president del Grup Renfe, 
davant la Comissió de Territori per a informar sobre els accidents de 
tren en la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019
357-00404/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 205.

Compareixença de Juan Jesús García Fraile, secretari general del 
Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris, davant la 
Comissió de Territori per a informar sobre els accidents de tren en la 
xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019
357-00405/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 11, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 205.
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Compareixença del director general de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre el Programa Interreg V-A Espanya-França-
Andorra (Poctefa 2014-2020)
357-00406/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 7, tinguda el 13.03.2019, 
DSPC-C 207.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 27

CONVOCADA PER AL 20 DE MARÇ 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 20 de març de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 200-

00006/12. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 200, 13).
3. Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals. Tram. 202-00023/12. 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat de totalitat i votació de 
l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 118, 26).

4. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2018. Tram. 360-
00013/12. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (Informe: BOPC 261, 76).

5. Interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància. Tram. 300-00099/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la cultura política. Tram. 300-
00102/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la política cultural. Tram. 300-00103/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar l’estat del 
benestar. Tram. 300-00097/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme. Tram. 300-00100/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge integral de les violències sexuals 
contra infants. Tram. 300-00098/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efecti-
va i la no-discriminació de les persones LGTBI+. Tram. 300-00101/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les eleccions sindicals a l’Ad-
ministració de la Generalitat. Tram. 300-00104/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Sistema d’Arxius de 
Catalunya. Tram. 302-00073/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.
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14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial. 
Tram. 302-00074/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’empresa i l’ocupació 
amb relació al procés. Tram. 302-00079/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els conflictes ambien-
tals a Catalunya. Tram. 302-00075/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis 
sanitaris. Tram. 302-00076/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants 
i els adolescents als centres escolars. Tram. 302-00077/12. Grup Parlamentari Re-
publicà. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any 
d’inacció política. Tram. 302-00078/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació.

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia
330-00087/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 32866 / Coneixement: 13.03.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, des del dia 13 de març fins al 17 de març de 2019, mentre romangui 
fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de 
Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 7 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 52/2019, de 7 de març, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia 
des del dia 13 de març fins al 17 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, 
és publicat al DOGC 7829, del 13 de març de 2019.
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Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00088/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 32867 / Coneixement: 13.03.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de la Presidència, des del dia 13 fins al dia 
15 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament i de les seves atribucions el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 11 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 55/2019, d’11 de març, d’encàrrec del despatx de la consellera 
de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d’Interior des del dia 13 fins al dia 
15 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7829, 
del 13 de març de 2019.
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