
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 299/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la cobertura 
de telefonia mòbil a l’Alt Pirineu i Aran
250-00565/12
Adopció 11

Resolució 300/XII del Parlament de Catalunya, sobre la revisió de les causes mèdi-
ques d’exclusió en l’accés a les ofertes públiques d’ocupació
250-00566/12
Adopció 11

Resolució 301/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ús del programari lliure a les 
administracions públiques
250-00590/12
Adopció 12

Resolució 302/XII del Parlament de Catalunya, sobre la transparència de l’Institut per 
al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
250-00648/12
Adopció 12

Resolució 308/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reducció del període mitjà 
de pagament de la Generalitat als proveïdors
250-00492/12
Adopció 13

Resolució 315/XII del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12
Adopció 13

Resolució 316/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’espai d’interès natural de 
Gallecs
250-00443/12
Adopció 14

Resolució 317/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la posidònia
250-00446/12
Adopció 15

Resolució 318/XII del Parlament de Catalunya, sobre els efectes en el medi ambient 
d’una gestió no sostenible dels residus
250-00473/12
Adopció 15

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la continuació dels programes de coopera-
ció territorial Peace IV (Irlanda - Regne Unit) i Regne Unit - Irlanda (Irlanda - Irlanda 
del Nord - Escòcia) en el context de la retirada del Regne Unit de la Unió Europea
295-00142/12
Coneixement de la proposta 16
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen normes comunes per a garantir 
les connexions bàsiques de transport de mercaderies per carretera després de la 
retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió
295-00143/12
Coneixement de la proposta 16

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre determinats aspectes de la seguretat aèria des-
prés de la retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió
295-00144/12
Coneixement de la proposta 16

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen normes comunes per a ga-
rantir les connexions aèries bàsiques després de la retirada del Regne Unit de la 
Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió
295-00145/12
Coneixement de la proposta 16

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Consell 
per la qual es modifica la Decisió 940/2014/UE pel que fa als productes que poden 
ésser objecte d’una exempció o una reducció de l’arbitri insular
295-00146/12
Coneixement de la proposta 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen les condicions per a accedir 
a altres sistemes d’informació de la Unió Europea i pel qual es modifiquen els re-
glaments (UE) 2018/1862 i ECRIS-TCN
295-00147/12
Coneixement de la proposta 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen les condicions per a accedir 
a altres sistemes d’informació de la Unió Europea als efectes del SEIAV i pel qual 
es modifiquen els reglaments (UE) 2018/1240, (CE) 767/2008, (UE) 2017/2226 i (UE) 
2018/1861
295-00148/12
Coneixement de la proposta 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 508/2014 pel 
que fa a determinades normes relatives al Fons Europeu Marítim i de Pesca quant 
a la retirada del Regne Unit de la Unió
295-00149/12
Coneixement de la proposta 17

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen mesures de contingència en 
l’àmbit de la coordinació de la seguretat social arran de la retirada del Regne Unit 
de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea
295-00150/12
Coneixement de la proposta 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen disposicions per a la conti-
nuació de les activitats de mobilitat per motius d’aprenentatge en curs en el marc 
del programa Erasmus+, en el context de la retirada del Regne Unit de la Gran Bre-
tanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea
295-00151/12
Coneixement de la proposta 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Consell sobre les mesures relatives a l’execució i el finançament del pressupost ge-
neral de la Unió Europea del 2019 amb relació a la retirada del Regne Unit de la Unió
295-00152/12
Coneixement de la proposta 18
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2015/757 a 
fi de prendre en consideració el sistema mundial de recopilació de dades sobre el 
consum de fuel dels vaixells
295-00153/12
Coneixement de la proposta 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 pel 
que fa als recursos per a l’assignació específica per a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil
295-00154/12
Coneixement de la proposta 19

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

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

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu a la Institució de les Lletres Catalanes corresponent als exercicis 
del 2013 al 2017
253-00001/12
Rebuig 20

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu a la contractació i les subvencions atorgades per la Institució de 
les Lletres Catalanes del 2011 al 2018
253-00002/12
Rebuig 20

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu als comptes, la gestió de la informació, l’estructura del personal i la 
naturalesa i comptabilització de la despesa de personal del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya del 2015 al 2018
253-00003/12
Rebuig 20

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalit-
zació relatiu a l’estructura del personal, la naturalesa i comptabilització de la despesa 
de personal, el compliment de la legislació aplicable a les retribucions i l’adequa-
ció a la normativa de la gestió del personal del Síndic de Greuges del 2015 al 2018
253-00004/12
Rebuig 20

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 lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
202-00017/12
Ponència per a elaborar l’Informe 21

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat
202-00022/12
Ponència per a elaborar l’Informe 21

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
Ponència per a elaborar l’Informe 22

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la 
normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12
Ponència per a elaborar l’Informe 23

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 23
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans judicials i fiscals
250-00688/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

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 24

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 25

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 25

Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a Barcelona
250-00692/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

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 25

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 25

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 26

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels lloguers
250-00696/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre la diagnosi i les perspectives del Fòrum de Diàleg Professional amb relació 
al sistema sanitari
354-00095/12
Acord sobre la sol·licitud 27

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

Sol·licitud de compareixença d’Elsa Artadi i Vila, excàrrec del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el procés de privatització de l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00032/12
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les línies prioritàries en l’àmbit 
universitari, de recerca i innovació, de la Secretaria d’Universitats i Recerca
356-00177/12
Acord sobre la sol·licitud 27
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre el Programa català de refugi
356-00242/12
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’Alberto Semidey Viloria, representant de l’Associació 
de Jubilats de Veneçuela, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Instituci-
onals i Transparència perquè informi sobre la situació dels jubilats de Veneçuela 
residents a Catalunya
356-00244/12
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè presenti els objectius de la Secretaria i els treballs 
sobre el pla nacional per a la universitat, la recerca i la innovació
356-00278/12
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença de Manel Vila i Motlló, director general de Cooperació 
al Desenvolupament, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre les accions de la Generalitat per a garantir el 
compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures d’ac-
cés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació
356-00279/12
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè infor-
mi sobre el Pla Europa
356-00287/12
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Institucionals i amb 
el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència perquè informi sobre l’activitat d’aquesta direcció
356-00288/12
Rebuig de la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença del responsable del fitxer de dades personals «Cata-
lans i catalanes residents a l’exterior», del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència sobre la procedència i el tractament de les dades perso-
nals del dit fitxer
356-00297/12
Rebuig de la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de Cooperació de Catalu-
nya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre el document «Propostes de les organitzacions i persones expertes de la 
societat civil per a l’elaboració del Pla director de cooperació 2019-2022»
356-00300/12
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània
356-00305/12
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus
356-00306/12
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre les activitats i les propostes del Centre
356-00316/12
Acord sobre la sol·licitud 30
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop Mare Mortum 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per-
què informi sobre les polítiques migratòries amb relació a l’acollida i el respecte als 
drets humans
356-00319/12
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença del ministre de Foment davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre els motius 
pels quals s’ha impedit salpar el vaixell de Proactiva Open Arms per a fer tasques 
de rescat i ajuda humanitària al Mediterrani central
356-00320/12
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’Òscar Camps, director de Proactiva Open Arms, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre les polítiques migratòries relacionades amb les tasques de rescat i 
ajuda humanitària al Mediterrani central
356-00331/12
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum Responsable - Rezero davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat perquè presenti l’informe «Catalunya cap al residu zero. Si-
tuació actual i indicadors per a la transició 2019»
356-00334/12
Acord sobre la sol·licitud 31

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre els tre-
balls del Fòrum de Diàleg Professional
355-00052/12
Substanciació 31

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la 
diagnosi i les perspectives del Fòrum de Diàleg Professional amb relació al siste-
ma sanitari
355-00053/12
Acord de tenir la sessió informativa 31
Substanciació 31

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Em-
presaris d’Ambulàncies amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
353-00026/12
Decaïment 32

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Em-
preses de Restauració Col·lectiva amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
353-00027/12
Decaïment 32

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació d’Associaci-
ons Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
353-00038/12
Decaïment 32

Compareixença en ponència d’Ignacio Soto, secretari general de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
353-00048/12
Decaïment 32

Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Català d’Atenció Primària 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00050/12
Decaïment 33
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Compareixença en ponència de Cristian Rovira, representant del Grupo Sifu, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00055/12
Decaïment 33

Compareixença en ponència d’Ernest Cañada, investigador i comunicador social, 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00057/12
Decaïment 33

Compareixença en ponència de Paco Blanco López, exdirector del Serveis de Co-
ordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00061/12
Decaïment 33

Compareixença en ponència d’una representació de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00062/12
Decaïment 33

Compareixença en ponència de Tomàs Font Llovet, catedràtic de dret administra-
tiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
353-00069/12
Decaïment 34

Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia Solidària 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00071/12
Decaïment 34

Compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania
357-00026/12
Substanciació 34

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional Catalana de Direc-
tors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència davant la Comissió 
d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00283/12
Substanciació 34

Compareixença d’una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències 
davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de 
Vida de la Gent Gran
357-00284/12
Substanciació 34

Compareixença d’una representació de La Confederació davant la Comissió d’Estudi 
de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00289/12
Substanciació 35

Compareixença d’una representació de Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalu-
nya davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran
357-00290/12
Substanciació 35

Compareixença d’una representació de La Unió - Associació d’Entitats Sanitàries i 
Socials, davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qua-
litat de Vida de la Gent Gran
357-00291/12
Substanciació 35

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assisten-
cials davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran
357-00300/12
Substanciació 35
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Compareixença d’Elsa Artadi i Vila, excàrrec del Departament d’Economia i Conei-
xement, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el 
procés de privatització de l’empresa Aigües Ter Llobregat
357-00407/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’una representació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable - Rezero davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a presentar l’informe «Catalunya cap al residu zero. Situació actual 
i indicadors per a la transició 2019»
357-00408/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre les línies prioritàries en l’àmbit universitari, de 
recerca i d’innovació de la Secretaria d’Universitats i Recerca
357-00409/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36
Substanciació 36

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a presentar els objectius de la Secretaria i els treballs sobre el 
Pla nacional per a la universitat, la recerca i la innovació
357-00410/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36
Substanciació 36

Compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el 
Programa català de refugi
357-00411/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença d’Alberto Semidey Viloria, representant de l’Associació de Jubilats de 
Veneçuela, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia per a informar sobre la situació dels jubilats de Veneçuela residents a Catalunya
357-00412/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre les accions de la Generalitat per a garantir el compliment de la Resolució 797/
XI, sobre el suport a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici 
del dret a la llibertat de circulació
357-00413/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el 
Pla Europa
357-00414/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre l’Eu-
roregió Pirineus Mediterrània
357-00415/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la 
Comunitat de Treball dels Pirineus
357-00416/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença d’una representació del Consell de Cooperació de Catalunya davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre el document «Propostes de les organitzacions i persones expertes de la so-
cietat civil per a l’elaboració del Pla director de cooperació 2019-2022»
357-00417/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38
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Compareixença d’una representació del Centre Delàs d’Estudis per la Pau davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre les activitats i les propostes del Centre
357-00418/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença d’una representació de l’entitat Stop Mare Mortum davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar so-
bre les polítiques migratòries amb relació a l’acollida i el respecte als drets humans
357-00419/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença del ministre de Foment davant la Comissió d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència per a informar sobre els motius pels quals s’ha 
impedit salpar el vaixell de Proactiva Open Arms per a fer tasques de rescat i ajuda 
humanitària al Mediterrani central
357-00420/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença d’Òscar Camps, director de Proactiva Open Arms, davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les 
polítiques migratòries relacionades amb les tasques de rescat i ajuda humanitària 
al Mediterrani central
357-00421/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 39
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 299/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de la cobertura de telefonia mòbil a l’Alt Pirineu i Aran
250-00565/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 10, 12.03.2019, DSPC-C 203

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tingu-
da el dia 12 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
el garantiment de la cobertura mòbil de qualitat a l’Alt Pirineu i Aran (tram. 250-
00565/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 30543).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar un pla de xoc per a fomentar 

les iniciatives per a millorar la cobertura de telefonia mòbil a les zones on encara 
no és prou bona, especialment a les valls del Pirineu on és deficitària, per mitjà de 
l’augment, en la mesura que les assignacions pressupostàries ho permetin, dels re-
cursos necessaris per a fer-ho possible.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Gemma Geis i Carreras; el president 

de la Comissió, Raúl Moreno Montaña

Resolució 300/XII del Parlament de Catalunya, sobre la revisió de 
les causes mèdiques d’exclusió en l’accés a les ofertes públiques 
d’ocupació
250-00566/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 10, 12.03.2019, DSPC-C 203

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda 
el dia 12 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les 
actualitzacions de les causes mèdiques d’exclusió en l’accés a les ofertes públiques 
d’ocupació (tram. 250-00566/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30685).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la creació d’un grup de 

treball interdepartamental perquè, en el termini de quatre mesos, es revisin i s’ac-
tualitzin les causes mèdiques d’exclusió en l’accés a determinats llocs de treball de 
l’Administració de la Generalitat a l’efecte d’actualitzar les convocatòries de proves 
selectives de personal funcionari, estatutari i laboral.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió, 

Raúl Moreno Montaña



BOPC 289
19 de març de 2019

1.10. Acords i resolucions 12

Resolució 301/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ús del 
programari lliure a les administracions públiques
250-00590/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 10, 12.03.2019, DSPC-C 203

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda 
el dia 12 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ús 
del programari lliure a les administracions públiques (tram. 250-00590/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30542).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar, atenent a criteris econòmics i tecnològics, l’ús progressiu del paquet 

ofimàtic de programari lliure Open Office, de lliure distribució, als ordinadors de 
les administracions públiques, sempre que no impliqui una minva de l’òptim fun-
cionament laboral.

b) Explorar de gestionar el canvi cap a l’ús de programari lliure a les adminis-
tracions públiques.

c) Formar els treballadors públics en l’ús de programari lliure.
d) Valorar d’exigir, com a requisit en la compra de nou maquinari per a l’Admi-

nistració, la compatibilitat de controladors (drivers) amb el sistema Linux.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió, 

Raúl Moreno Montaña

Resolució 302/XII del Parlament de Catalunya, sobre la transparència 
de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
250-00648/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 10, 12.03.2019, DSPC-C 203

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tingu-
da el dia 12 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
transparència de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i 
Aran (tram. 250-00648/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar la memòria anual de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció 

de l’Alt Pirineu i Aran corresponent als anys 2014, 2015, 2016 i 2017, i publicar-la a 
la seva pàgina web.

b) Sol·licitar a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i 
Aran que enviï una versió provisional de les actes de les reunions del Consell Rector 
en un termini no superior a deu dies, a diferència dels dotze mesos actuals.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Gemma Geis i Carreras; el president 

de la Comissió, Raúl Moreno Montaña
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Resolució 308/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reducció del 
període mitjà de pagament de la Generalitat als proveïdors
250-00492/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 7, 13.03.2019, DSPC-C 207

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reducció del període mit-
jà de pagament de la Generalitat als proveïdors (tram. 250-00492/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir les mesures necessàries per a reduir, en el termini de sis mesos, el seu 

període mitjà de pagament als proveïdors, i fixar-lo en menys de trenta dies.
b) Establir les mesures necessàries per a reduir, en el termini de sis mesos, el 

període mitjà de pagament de les entitats del sector públic als proveïdors, i fixar-lo 
en seixanta dies com a màxim.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
El secretari de la Comissió en funcions, David Pérez Ibáñez; la presidenta de la 

Comissió, Teresa Pallarès Piqué

Resolució 315/XII del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 6, 13.03.2019, DSPC-C 209

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 13 de 
març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire 
(tram. 250-00342/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 18923).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, sense demora i urgent-

ment, les mesures clau per a la reducció de la contaminació que acumulen més re-
tard, especialment les següents: 

a) Incloure en els treballs de redacció del Pla director d’infraestructures (PDI) 
2021-2030 un apartat específic que estableixi les noves necessitats d’intercanvia-
dors, aparcaments dissuasius i infraestructures modals en l’àmbit de l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona.

b) Executar nous aparcaments de dissuasió (park and rides) prioritzant els apar-
caments planificats que poden afavorir la complementarietat del vehicle privat fora 
de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric amb el transport públic 
per a accedir-hi, i també establir els mecanismes necessaris per a dotar-los d’una 
qualificació urbanística homogènia i definir les activitats que s’hi poden dur a terme.

c) Impulsar, de manera coordinada entre el Departament de Salut i els ajunta-
ments, la campanya de sensibilització sobre la necessitat de reduir les emissions, 
concretament del vehicle privat –posant èmfasi en el risc que comporta que avui en 
dia la qualitat de l’aire en algunes zones no compleix ni tan sols els mínims que es-
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tableix la Unió Europea–, per mitjà de la instal·lació de plafons informatius i altres 
mitjans.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 316/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’espai d’interès 
natural de Gallecs
250-00443/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 6, 13.03.2019, DSPC-C 209

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 13 de 
març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’espai d’interès 
natural de Gallecs (tram. 250-00443/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 23919).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar per l’aprovació immediata del Pla especial de l’espai d’interès natu-

ral de Gallecs.
b) Iniciar els tràmits per a la modificació del Pla director urbanístic de Gallecs 

amb l’objectiu d’ampliar l’àmbit de l’espai protegit i anul·lar el sostre industrial i 
terciari, actualment permès, al sector de Can Banús II, àmbit I, i al sector de Mo-
goda, per tal d’afavorir la integració d’aquests sectors a l’espai d’interès natural de 
Gallecs. Sense aquestes modificacions no es pot complir l’apartat 1 de la Resolució 
542/XI del Parlament de Catalunya, sobre la defensa dels espais naturals lliures del 
Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès natural de Gallecs.

c) Complir immediatament els apartats de la Resolució 542/XI del Parlament 
de Catalunya que no comporten una despesa en el pressupost: la incorporació a la 
Xarxa Natura 2000, la declaració com a refugi de fauna de tot l’actual espai d’inte-
rès natural de Gallecs i l’ampliació de l’espai d’interès natural amb els espais dels 
Pinetons i de Can Banús.

d) Exposar, debatre i aprovar urgentment el Pla especial de l’espai d’interès natu-
ral de Gallecs, desenvolupant els processos de participació necessaris amb totes les 
administracions i entitats implicades.

e) Desenvolupar els processos de participació necessaris amb totes les admi-
nistracions i entitats implicades, després de l’aprovació inicial del Pla especial de 
l’espai d’interès natural de Gallecs per tal de consensuar-ne els usos, i treballar per 
mantenir els acords assolits entre els municipis.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé
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Resolució 317/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de 
la posidònia
250-00446/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 6, 13.03.2019, DSPC-C 209

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 13 de 
març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció de la 
posidònia (tram. 250-00446/12), 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) Elaborar un estudi de l’estat de la posidònia a Catalunya.
b) Impulsar un pla integral de protecció de la posidònia, com reclama el Síndic 

de Greuges.
c) Delimitar clarament les zones d’ancoratge de les embarcacions a tot el litoral 

català.
d) Continuar els controls de l’activitat pesquera sobre colònies de posidònia i 

augmentar els controls principalment de la flota d’arrossegament, dels camps de 
boies i, especialment, de l’ampliació dels ports esportius i l’extracció de sorra per a 
la regeneració del litoral.

e) Fer una cartografia única i detallada de totes les prades de posidònia per a es-
tudiar-les millor.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé

Resolució 318/XII del Parlament de Catalunya, sobre els efectes en el 
medi ambient d’una gestió no sostenible dels residus
250-00473/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 6, 13.03.2019, DSPC-C 209

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 13 de 
març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la consciencia-
ció sobre els efectes i l’impacte en el medi ambient de l’abús del plàstic (tram. 250-
00473/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 25137).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar impulsant campanyes de 

conscienciació perquè la societat conegui els efectes sobre el medi ambient d’una 
gestió no sostenible dels residus i fer ressaltar com es podria capgirar la situació si 
tothom reciclés correctament.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la continuació 
dels programes de cooperació territorial Peace IV (Irlanda - Regne 
Unit) i Regne Unit - Irlanda (Irlanda - Irlanda del Nord - Escòcia) en el 
context de la retirada del Regne Unit de la Unió Europea
295-00142/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes comunes per a garantir les connexions bàsiques de transport 
de mercaderies per carretera després de la retirada del Regne Unit 
de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió
295-00143/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre determinats 
aspectes de la seguretat aèria després de la retirada del Regne Unit 
de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió
295-00144/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes comunes per a garantir les connexions aèries bàsiques 
després de la retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda 
del Nord de la Unió
295-00145/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Consell per la qual es modifica la Decisió 940/2014/UE pel 
que fa als productes que poden ésser objecte d’una exempció o una 
reducció de l’arbitri insular
295-00146/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
les condicions per a accedir a altres sistemes d’informació de la Unió 
Europea i pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 2018/1862 i 
ECRIS-TCN
295-00147/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
les condicions per a accedir a altres sistemes d’informació de la 
Unió Europea als efectes del SEIAV i pel qual es modifiquen els 
reglaments (UE) 2018/1240, (CE) 767/2008, (UE) 2017/2226 i (UE) 
2018/1861
295-00148/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 508/2014 pel que fa a determinades normes relatives 
al Fons Europeu Marítim i de Pesca quant a la retirada del Regne 
Unit de la Unió
295-00149/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
mesures de contingència en l’àmbit de la coordinació de la seguretat 
social arran de la retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya i 
Irlanda del Nord de la Unió Europea
295-00150/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
disposicions per a la continuació de les activitats de mobilitat per 
motius d’aprenentatge en curs en el marc del programa Erasmus+, 
en el context de la retirada del Regne Unit de la Gran Bretanya i 
Irlanda del Nord de la Unió Europea
295-00151/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Consell sobre les mesures relatives a l’execució i el 
finançament del pressupost general de la Unió Europea del 2019 amb 
relació a la retirada del Regne Unit de la Unió
295-00152/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 2015/757 a fi de prendre en consideració el sistema 
mundial de recopilació de dades sobre el consum de fuel dels 
vaixells
295-00153/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa als recursos per a l’assignació 
específica per a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil
295-00154/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la Institució de les Lletres Catalanes 
corresponent als exercicis del 2013 al 2017
253-00001/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 9, tinguda el 
14.03.2019, DSPC-C 212.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la contractació i les subvencions 
atorgades per la Institució de les Lletres Catalanes del 2011 al 2018
253-00002/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 9, tinguda el 
14.03.2019, DSPC-C 212.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu als comptes, la gestió de la 
informació, l’estructura del personal i la naturalesa i comptabilització 
de la despesa de personal del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya del 2015 al 2018
253-00003/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 9, tinguda el 
14.03.2019, DSPC-C 212.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
d’un informe de fiscalització relatiu a l’estructura del personal, 
la naturalesa i comptabilització de la despesa de personal, el 
compliment de la legislació aplicable a les retribucions i l’adequació 
a la normativa de la gestió del personal del Síndic de Greuges del 
2015 al 2018
253-00004/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 9, tinguda el 
14.03.2019, DSPC-C 212.



BOPC 289
19 de març de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 21 

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 lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
202-00017/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 14 de març de 2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar 
l’Informe sobre la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants (tram. 202-00017/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 
120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels di-
putats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
María Francisca Valle Fuentes

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Gemma Geis i Carreras

Grup Parlamentari Republicà
Gerard Gómez del Moral i Fuster

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Carles Riera Albert

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el vicepresident de la Co-

missió, Gerard Gómez del Moral i Fuster

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
202-00022/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 14 de març de 2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar 
l’Informe sobre la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àm-
bit competencial de la Generalitat (tram. 202-00022/12) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència 
és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
María Francisca Valle Fuentes
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Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Gemma Geis i Carreras

Grup Parlamentari Republicà
Gerard Gómez del Moral i Fuster

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Carles Riera Albert

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el vicepresident de la Co-

missió, Gerard Gómez del Moral i Fuster

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 
2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei 
de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per 
l’Estat (tram. 202-00031/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 
i els concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels dipu-
tats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
José Maria Cano Navarro

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Grup Parlamentari Republicà 
J. Lluís Salvadó i Tenesa

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
David Cid Colomer

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
Maria Sirvent Escrig

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
Santi Rodríguez i Serra 

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
El secretari de la Comissió en funcions, David Pérez Ibáñez; la presidenta de la 

Comissió, Teresa Pallarès Piqué
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Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 
2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei 
per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent 
en matèria de tributs cedits (tram. 202-00032/12) i les esmenes presentades, d’acord 
amb l’article 120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
José Maria Cano Navarro

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Grup Parlamentari Republicà 
J. Lluís Salvadó i Tenesa

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
David Cid Colomer

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
Maria Sirvent Escrig

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
Santi Rodríguez i Serra 

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
El secretari de la Comissió en funcions, David Pérez Ibáñez; la presidenta de la 

Comissió, Teresa Pallarès Piqué

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 32457; 32708; 32734; 32792).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 19.03.2019 al 21.03.2019).
Finiment del termini: 22.03.2019; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32144 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 15.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32144)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 3 a

a. Reforçar les mesures per a combatre la violència masclista, desenvolupant ín-
tegrament la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com estatals i molt 
especialment amb el Poder Judicial.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3 b

b. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció 
i la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica, conegut com 
el Conveni d’Istanbul, ratificat pel Govern d’Espanya en data 14 d’abril de 2014, i 
instar davant del Govern de l’Estat perquè impulsi les modificacions legislatives es-
caients per evitar la revictimització de les dones en situació de tota mena de violèn-
cia masclista, i impedir qualsevol mena d’escletxa legal avantatjosa per als agres-
sors al llarg de tot el procés judicial.

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 ERC; GP JxCat (reg. 33019; 33032).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.03.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 33020; 33033).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.03.2019; 10:30 h.
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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 ERC; GP JxCat (reg. 33021; 33034).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.03.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 33022; 33035).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.03.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 33023; 33036).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.03.2019; 10:30 h.

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 ERC; GP JxCat (reg. 33024; 33037).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.03.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 33025; 33038).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.03.2019; 10:30 h.
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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 ERC; GP JxCat (reg. 33026; 33039).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.03.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 33027; 33040).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.03.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre la diagnosi i les perspectives del Fòrum de 
Diàleg Professional amb relació al sistema sanitari
354-00095/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 
11, tinguda el 14.03.2019, DSPC-C 211.

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

Sol·licitud de compareixença d’Elsa Artadi i Vila, excàrrec del 
Departament 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
356-00032/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
les línies prioritàries en l’àmbit universitari, de recerca i innovació, de 
la Secretaria d’Universitats i Recerca
356-00177/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 10, tinguda el 14.03.2019, DSPC-C 214.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Programa 
català de refugi
356-00242/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.
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Sol·licitud de compareixença d’Alberto Semidey Viloria, representant 
de l’Associació de Jubilats de Veneçuela, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre la situació dels jubilats de Veneçuela residents a Catalunya
356-00244/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti els 
objectius de la Secretaria i els treballs sobre el pla nacional per a la 
universitat, la recerca i la innovació
356-00278/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 10, tinguda el 14.03.2019, DSPC-C 214.

Sol·licitud de compareixença de Manel Vila i Motlló, director general 
de Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre les accions de la Generalitat per a garantir el compliment de la 
Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures d’accés 
al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació
356-00279/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Pla Europa
356-00287/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions 
Institucionals i amb el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
l’activitat d’aquesta direcció
356-00288/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença del responsable del fitxer de 
dades personals «Catalans i catalanes residents a l’exterior», 
del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre la procedència i el tractament de 
les dades personals del dit fitxer
356-00297/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de 
Cooperació de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el document 
«Propostes de les organitzacions i persones expertes de la societat civil 
per a l’elaboració del Pla director de cooperació 2019-2022»
356-00300/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània
356-00305/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.



BOPC 289
19 de març de 2019

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 30

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre la Comunitat de 
Treball dels Pirineus
356-00306/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les activitats i les 
propostes del Centre
356-00316/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop 
Mare Mortum davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les polítiques 
migratòries amb relació a l’acollida i el respecte als drets humans
356-00319/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.

Sol·licitud de compareixença del ministre de Foment davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre els motius pels quals s’ha impedit salpar el 
vaixell de Proactiva Open Arms per a fer tasques de rescat i ajuda 
humanitària al Mediterrani central
356-00320/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.
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Sol·licitud de compareixença d’Òscar Camps, director de Proactiva 
Open Arms, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les polítiques 
migratòries relacionades amb les tasques de rescat i ajuda 
humanitària al Mediterrani central
356-00331/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 213.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable - 
Rezero davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
presenti l’informe «Catalunya cap al residu zero. Situació actual i 
indicadors per a la transició 2019»
356-00334/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de 
Salut sobre els treballs del Fòrum de Diàleg Professional
355-00052/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 11 de la Comissió de Salut, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 211.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre la diagnosi i les perspectives del Fòrum de Diàleg Professional 
amb relació al sistema sanitari
355-00053/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 11, tinguda el 14.03.2019, DSPC-C 211.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 11 de la Comissió de Salut, tinguda el 14.03.2019, 
DSPC-C 211.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
353-00026/12

DECAÏMENT

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Empreses de Restauració Col·lectiva amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00027/12

DECAÏMENT

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
353-00038/12

DECAÏMENT

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

Compareixença en ponència d’Ignacio Soto, secretari general de la 
Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
353-00048/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 7 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 13.03.2019, 
DSPC-C 207.
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Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Català 
d’Atenció Primària amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
353-00050/12

DECAÏMENT

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

Compareixença en ponència de Cristian Rovira, representant del 
Grupo Sifu, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
353-00055/12

DECAÏMENT

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

Compareixença en ponència d’Ernest Cañada, investigador i 
comunicador social, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
353-00057/12

DECAÏMENT

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

Compareixença en ponència de Paco Blanco López, exdirector 
del Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
353-00061/12

DECAÏMENT

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
353-00062/12

DECAÏMENT

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



BOPC 289
19 de març de 2019

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 34

Compareixença en ponència de Tomàs Font Llovet, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
353-00069/12

DECAÏMENT

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa 
d’Economia Solidària amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
353-00071/12

DECAÏMENT

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

Compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats 
Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies per a informar sobre el desenvolupament de la renda 
garantida de ciutadania
357-00026/12

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 d’una representació de l’Associació Professional 
Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a 
la Dependència davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00283/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 210.

Compareixença d’una representació de la Unió de Petites i Mitjanes 
Residències davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00284/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 210.
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Compareixença d’una representació de La Confederació davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran
357-00289/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 210.

Compareixença d’una representació de Centres Sociosanitaris 
Catòlics de Catalunya davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00290/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 210.

Compareixença d’una representació de La Unió - Associació 
d’Entitats Sanitàries i Socials, davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00291/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 210.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Recursos Assistencials davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
357-00300/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-
llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, tinguda el 13.03.2019, DSPC-C 210.

Compareixença d’Elsa Artadi i Vila, excàrrec del Departament 
d’Economia i Coneixement, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat per a informar sobre el procés de privatització de 
l’empresa Aigües Ter Llobregat
357-00407/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 6, tinguda el 
13.03.2019, DSPC-C 209.
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Compareixença d’una representació de la Fundació Catalana per a 
la Prevenció de Residus i el Consum Responsable - Rezero davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a presentar l’informe 
«Catalunya cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a la 
transició 2019»
357-00408/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre les línies 
prioritàries en l’àmbit universitari, de recerca i d’innovació de la 
Secretaria d’Universitats i Recerca
357-00409/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 14.03.2019, DSPC-C 214.

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar els objectius de 
la Secretaria i els treballs sobre el Pla nacional per a la universitat, la 
recerca i la innovació
357-00410/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 14.03.2019, DSPC-C 214.

Compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre el Programa català de refugi
357-00411/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, DSPC-C 213.
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Compareixença d’Alberto Semidey Viloria, representant de 
l’Associació de Jubilats de Veneçuela, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre la situació dels jubilats de Veneçuela residents a Catalunya
357-00412/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del director general de Cooperació al 
Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre les accions de la 
Generalitat per a garantir el compliment de la Resolució 797/XI, sobre 
el suport a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre 
l’exercici del dret a la llibertat de circulació
357-00413/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
per a informar sobre el Pla Europa
357-00414/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
per a informar sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània
357-00415/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, DSPC-C 213.
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Compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
per a informar sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus
357-00416/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació del Consell de Cooperació 
de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre el document 
«Propostes de les organitzacions i persones expertes de la societat 
civil per a l’elaboració del Pla director de cooperació 2019-2022»
357-00417/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació del Centre Delàs d’Estudis per 
la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre les activitats i les propostes del 
Centre
357-00418/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació de l’entitat Stop Mare Mortum 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre les polítiques migratòries amb 
relació a l’acollida i el respecte als drets humans
357-00419/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 9, tinguda el 14.03.2019, DSPC-C 213.
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Compareixença del ministre de Foment davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre els motius pels quals s’ha impedit salpar el vaixell de Proactiva 
Open Arms per a fer tasques de rescat i ajuda humanitària al 
Mediterrani central
357-00420/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Òscar Camps, director de Proactiva Open Arms, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre les polítiques migratòries 
relacionades amb les tasques de rescat i ajuda humanitària al 
Mediterrani central
357-00421/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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