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1.10. Acords i resolucions

Resolució 304/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa de les institucions 
democràtiques enfront de l’extrema dreta
250-00547/12
Adopció 7

Resolució 305/XII del Parlament de Catalunya, sobre la celebració del vuitantè ani-
versari de la Retirada
250-00604/12
Adopció 7

Resolució 306/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Pla director urbanístic d’in-
fraestructures Martorell-Abrera
250-00377/12
Adopció 8

Resolució 307/XII del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria de subvencions 
per al millorament dels habitatges
250-00406/12
Adopció 10

Resolució 309/XII del Parlament de Catalunya, sobre la distribució arreu del territo-
ri dels mossos d’esquadra provinents de les noves promocions i sobre l’increment 
dels efectius destinats a Sant Feliu de Llobregat
250-00450/12
Adopció 10

Resolució 310/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12
Adopció 11

Resolució 311/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de la feina 
feta pels cossos policials i els servidors de la justícia en el marc de l’operació poli-
cial Bacar contra diverses activitat il·legals
250-00465/12
Adopció 12

Resolució 312/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’un parc de 
bombers a Almacelles
250-00493/12
Adopció 12

Resolució 313/XII del Parlament de Catalunya, sobre la planificació del pagament 
mensual de les compensacions econòmiques als bombers voluntaris
250-00494/12
Adopció 13

Resolució 314/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat que la normati-
va interna del Cos de Mossos d’Esquadra respecti les conclusions aprovades pel 
Parlament com a resultat de l’informe del grup de treball sobre l’ús per la policia 
de pistoles elèctriques
250-00497/12
Adopció 13
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Resolució 319/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment del model de forma-
ció professional dual
250-00495/12
Adopció 14

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts 15
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 18

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 18

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 18

Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe
202-00046/12
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Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
de tributs propis de la Generalitat de Catalunya
202-00048/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 19

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sector de l’avellana
250-00643/12
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre la imatge i el prestigi del Cos d’Agents Rurals
250-00644/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos d’Agents Rurals
250-00645/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre la plantilla del Cos d’Agents Rurals
250-00646/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans judicials i fiscals
250-00688/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

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 22

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 22

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 23
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Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a Barcelona
250-00692/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

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 23

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 23

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 23

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels lloguers
250-00696/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

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 d’Igualtat de les Persones amb la 
consellera de la Presidència sobre les despeses previstes en el projecte de pres-
supostos de la Generalitat per al 2019 amb relació a la lluita contra les violències 
masclistes i a les polítiques d’igualtat
354-00098/12
Sol·licitud i tramitació 25

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

Proposta d’audiència en comissió del fiscal superior de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00105/12
Retirada de la sol·licitud 25

Proposta d’audiència en comissió del president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de pro-
tecció dels denunciants
352-00106/12
Retirada de la sol·licitud 25

Proposta d’audiència en comissió de Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la cor-
rupció i protecció dels denunciants
352-00111/12
Rebuig de la sol·licitud 25

Proposta d’audiència en comissió del fiscal superior de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat
352-00114/12
Retirada de la sol·licitud 26

Proposta d’audiència en comissió del president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00115/12
Retirada de la sol·licitud 26

Proposta d’audiència en comissió de Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral 
dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00120/12
Rebuig de la sol·licitud 26
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Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant de Más Demo-
cracia, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants
352-00122/12
Rebuig de la sol·licitud 26

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00125/12
Rebuig de la sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat, amb relació 
a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00126/12
Rebuig de la sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la Propo-
sició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00129/12
Rebuig de la sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret mer-
cantil d’ESADE i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00131/12
Rebuig de la sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la 
Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00132/12
Rebuig de la sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en governan-
ça, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants
352-00133/12
Rebuig de la sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant de Más Demo-
cracia, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00137/12
Rebuig de la sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió Na-
cional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral 
dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00140/12
Rebuig de la sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat, amb re-
lació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit compe-
tencial de la Generalitat
352-00141/12
Rebuig de la sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la Proposició 
de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00144/12
Rebuig de la sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercan-
til d’ESADE i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00146/12
Rebuig de la sol·licitud 29
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Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la 
Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat
352-00147/12
Rebuig de la sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en governança, 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
352-00148/12
Rebuig de la sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió d’Ana Garrido Ramos, extècnic de joventut de 
l’Ajuntament de Boadilla del Monte (Madrid) i testimoni de la Fiscalia Anticorrupció 
en el Cas Gürtel, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels aler-
tadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00383/12
Retirada de la sol·licitud 29

Proposta d’audiència en ponència del secretari de Transparència i Govern Obert 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
352-00391/12
Retirada de la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les 
agressions homòfobes a Catalunya
356-00364/12
Sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les mesures previstes davant les 
agressions homòfobes del 2 i 3 de març
356-00365/12
Sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Seguretat Industrial i 
Seguretat Minera davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi del 
seguiment de les instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica
356-00366/12
Sol·licitud 30

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

Compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Coope-
ratives i l’Autoempresa davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00236/12
Substanciació 31

Compareixença del director general de Protecció Social davant la Comissió d’Es-
tudi del Treball Autònom
357-00237/12
Substanciació 31

Compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió d’Estudi del 
Treball Autònom
357-00239/12
Substanciació 31

Compareixença d’una representació de Foment del Treball davant la Comissió d’Es-
tudi del Treball Autònom
357-00244/12
Substanciació 31

Compareixença del responsable de la memòria d’autònoms elaborada pel Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball 
Autònom
357-00249/12
Substanciació 31
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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 de la consellera de Cultura al conseller d’Interior
330-00089/12
Presentació: president de la Generalitat 32

Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública al 
conseller d’Interior
330-00090/12
Presentació: president de la Generalitat 32

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al conseller d’Interior
330-00091/12
Presentació: president de la Generalitat 33

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior
330-00092/12
Presentació: president de la Generalitat 33

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel conseller 
d’Interior
330-00093/12
Presentació: president de la Generalitat 34
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 304/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa de 
les institucions democràtiques enfront de l’extrema dreta
250-00547/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 11, 13.03.2019, DSPC-C 204

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa de les institu-
cions democràtiques enfront de l’extrema dreta (tram. 250-00547/12), 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. 
28912).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a augmentar els esforços dedicats a 

les polítiques públiques de prevenció de la xenofòbia, el racisme, l’antisemitisme, la 
islamofòbia, l’antigitanisme, l’aporofòbia, l’homofòbia, el masclisme o qualsevol al-
tra idea que tingui com a fonament la discriminació d’algun grup o col·lectiu social, 
i també de prevenció de les idees totalitàries i els extremismes religiosos.

2. El Parlament de Catalunya fa una crida a impedir democràticament que les 
formacions d’extrema dreta condicionin la formació de governs i el disseny i l’apli-
cació de les polítiques públiques, i a evitar que el discurs de l’odi obtingui cap apa-
rença de legitimitat, es normalitzi o es banalitzi.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

Resolució 305/XII del Parlament de Catalunya, sobre la celebració del 
vuitantè aniversari de la Retirada
250-00604/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 11, 13.03.2019, DSPC-C 204

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la celebració del vuitantè 
aniversari de la Retirada (tram. 250-00604/12), 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. 30667).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Celebrar un acte commemoratiu del vuitantè aniversari de la Retirada en el 

marc dels actes commemoratius del vuitantè aniversari de la Guerra Civil que està 
organitzant els darrers anys, i dur a terme les accions necessàries per a donar a conèi-
xer a la ciutadania el cost humà de l’exili republicà i el seu impacte sobre la societat 
catalana.
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b) Continuar difonent les exposicions i activitats del Museu Memorial de l’Exili 
(Mume), situat a la Jonquera (Alt Empordà), amb el compromís d’incrementar els 
esforços per aquesta difusió, i també donar a conèixer les rutes senyalitzades de la 
Retirada i dels camins de l’exili, i els espais de memòria transfronterers.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

Resolució 306/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Pla director 
urbanístic d’infraestructures Martorell-Abrera
250-00377/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 11, 13.03.2019, DSPC-C 205

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic d’infraestruc-
tures Martorell-Abrera (tram. 250-00377/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar (reg. 21228), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 21280) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 21276).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir en compte la memòria d’ordenació del Pla director urbanístic d’infraes-

tructures de la ròtula de Martorell-Abrera (PDUI), que recull la preocupació sobre 
el retard en la finalització de les obres als eixos viaris adjacents a la ròtula, que afec-
ten també la mobilitat de la zona; la connexió entre la carretera C-32 i l’autovia A-2 
a Sant Boi de Llobregat; la connexió entre l’autovia A-2 i l’autopista AP-7 entre Sant 
Andreu de la Barca i El Papiol; la construcció de la carretera B-40 entre Abrera i 
Terrassa, i també les connexions amb les carreteres C-55 i B-40.

b) Analitzar l’efecte de la finalització de les concessions de les autopistes AP-2 i 
AP-7 en la mobilitat de la ròtula.

c) Instar el Govern espanyol a reiniciar de manera immediata i acabar les obres 
corresponents a les vies de les lletres a i b de la seva competència.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa a l’elaboració del 
PDUI, a: 

a) Tenir en compte que, per a garantir-hi la corresponent implicació i el compro-
mís de les diferents administracions, és convenient la participació tant de la Genera-
litat com de l’Administració de l’Estat com dels ajuntaments, com ja s’ha fet.

b) Formular-hi instruments clars i acordats que permetin de coordinar de manera 
adequada les actuacions de les administracions implicades mitjançant l’establiment 
de mesures de protecció dels terrenys, limitació d’usos provisionals i altres que es 
considerin pertinents amb la finalitat d’impedir la degradació dels sòls afectats per 
les reserves urbanístiques que el PDUI ha d’establir.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les infraestructures i els accessos 
que es van executar sense declaració d’impacte ambiental pel fet de no ésser encara 
prescriptiva en el moment de l’execució, insta el Govern a impulsar-hi mesures com-
pensatòries, que corregeixin els impactes acústics i lluminosos i superin els efectes 
barrera, i a consensuar un document amb els ajuntaments afectats amb relació a 
aquestes mesures.
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa al Parc Fluvial del Llo-
bregat, a: 

a) Continuar impulsant el Parc, recuperar-hi la qualitat de l’aigua, consolidar-hi 
el bosc de ribera i restablir-hi camins que permetin d’arribar des de Collbató fins al 
delta del Llobregat.

b) Destinar, pel principi d’oportunitat, una part de les noves inversions en infra-
estructures que s’executin del projecte Vies Blaves de la Diputació de Barcelona, 
que preveu la recuperació del riu des del seu naixement fins al mar, amb una gran 
mobilització de recursos econòmics per a fer-ho possible, a la millora de l’espai na-
tural del tram del riu a la comarca del Baix Llobregat.

5. El Parlament de Catalunya considera que el fet que l’Administració competent 
hagi decidit, a efectes operatius, dividir els continguts de la planificació territorial 
vigent de manera sectorial –d’una banda aquest PDUI i de l’altra el PDU d’activitat 
econòmica del Baix Llobregat nord, també aprovat inicialment– no ha d’ésser cap 
obstacle perquè el resultat de la nova planificació entesa globalment sigui coherent 
i adequat a escala de país, metropolitana i local, i és per aquest motiu que insta el 
Govern a: 

a) Definir amb precisió els topalls màxims i mínims de desenvolupament i la fu-
tura configuració del sistema urbà conjunt dels municipis implicats, en coherència 
amb el sistema d’infraestructures que s’ha d’establir i amb la protecció i la millora 
del sistema d’espais oberts.

b) Analitzar com el pas d’infraestructures energètiques, com el gaseoducte, pot 
afectar la implantació de noves reserves d’infraestructures de mobilitat, amb l’objec-
tiu d’evitar superposicions de traçats i riscos en la seguretat del territori.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar el Pla territorial me-
tropolità de Barcelona, o aprovar, si escauen, altres figures jurídiques equivalents, 
perquè estableixi la impossibilitat de generar nou sòl urbanitzable i perquè permeti 
 també la desclassificació de sòl urbanitzable no delimitat, de manera que, a partir 
d’ara, els esforços es centrin a executar el sòl urbanitzable delimitat i, especialment, a 
remodelar els espais urbans, tant residencials com industrials, abans no es degradin.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el Govern de l’Estat a des-
programar l’ampliació de la carretera B-40 entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia 
(quart cinturó) i, mentre l’Estat no dugui a terme aquesta desprogramació: 

a) Retirar la proposta d’ampliació de la carretera B-40 del projecte del PDUI i 
estudiar altres opcions que permetin de canalitzar la mobilitat per altres infraestruc-
tures del Penedès.

b) Replantejar el nou traçat de la carretera BV-2293 entre Sant Esteve Sesrovires, 
Can Margarit i Gelida i el Cinturó Oest d’acord amb la lletra a.

8. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la mobilitat associada als diversos ti-
pus de vies urbanes i interurbanes del PDUI, insta el Govern a considerar els espais 
públics estructurants (bulevards) en la configuració d’espais adequats per al trànsit 
de vianants, bicicletes, altres mitjans de mobilitat individual i transport públic, i a te-
nir en compte, també, la viabilitat dels diversos connectors biològics de la comarca.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorporar de manera adequada 
en el PDUI un estudi conjunt de totes les línies ferroviàries proposades i les corres-
ponents implicacions territorials que comporten.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Mònica Palacín París; la presidenta de 

la Comissió, Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 307/XII del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria 
de subvencions per al millorament dels habitatges
250-00406/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 11, 13.03.2019, DSPC-C 205

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al 
millorament dels habitatges (tram. 250-00406/12), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 23782).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar el termini de presentació de sol·licituds de la propera convocatòria de 

subvencions per a finançar actuacions per a la conservació, la millora de l’eficiència 
energètica, la sostenibilitat i l’accessibilitat dels habitatges, per tal que el termini si-
gui del 30 de març al 30 de setembre.

b) Fer una campanya informativa per a donar les subvencions per al millorament 
dels habitatges amb l’objectiu que se’n pugui beneficiar, en igualtat de condicions, el 
màxim nombre de famílies possible.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Mònica Palacín París; la presidenta de 

la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 309/XII del Parlament de Catalunya, sobre la distribució 
arreu del territori dels mossos d’esquadra provinents de les noves 
promocions i sobre l’increment dels efectius destinats a Sant Feliu 
de Llobregat
250-00450/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 10, 13.03.2019, DSPC-C 208

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant Feliu 
de Llobregat (tram. 250-00450/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 23779).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar i adaptar els operatius policials específics i puntuals a Sant Feliu de 

Llobregat, d’acord amb les dades i la tipologia dels delictes coneguts, i d’acord amb 
el nombre i la rellevància dels conflictes que es produeixen al municipi relacionats 
amb la seguretat ciutadana.

b) Potenciar la col·laboració específica dels mossos d’esquadra amb la policia lo-
cal de Sant Feliu de Llobregat i la resta de cossos i forces de seguretat, d’acord amb 
els criteris establerts pels òrgans de coordinació en matèria de seguretat i d’acord 
amb les competències de cada cos policial.
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c) Prioritzar l’increment de la dotació de mossos d’esquadra en el conjunt de mu-
nicipis per mitjà de la distribució adequada, arreu del territori, dels efectius sorgits 
de les promocions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a partir de la nova 
convocatòria d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra.

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

Matías Alonso Ruiz

Resolució 310/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’auge del 
neofeixisme
250-00463/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 10, 13.03.2019, DSPC-C 208

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme (tram. 250-
00463/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 25132).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya, davant la normalització creixent del feixisme, el 

racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància a l’estat espanyol: 
a) Manifesta la seva inquietud per la connivència de determinats líders polítics, 

partits, servidors públics i membres de cossos i forces de seguretat envers grups i 
plantejaments neofeixistes i neonazis.

b) Expressa la seva profunda preocupació per la impunitat amb què actuen grups 
neofeixistes i neonazis, i subratlla que aquesta impunitat és una de les raons que ex-
pliquen l’alarmant augment dels actes violents per part d’organitzacions d’extrema 
dreta.

c) Condemna totes les formes de negació de l’holocaust, incloent-hi la trivialitza-
ció i minimització dels crims comesos pels nazis i llurs col·laboradors, i remarca la 
necessitat d’apostar per una cultura comuna de rebuig dels crims feixistes del passat.

d) Condemna enèrgicament la violència perpetrada per grups neofeixistes contra 
minories o contra els moviments socials que defensen l’exercici del dret a l’auto-
determinació com a solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i Es-
panya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat amb vista a la prohi-

bició efectiva dels grups neofeixistes i neonazis i de qualsevol fundació o associació 
que exalci, glorifiqui o reivindiqui el nazisme o el feixisme.

b) Intensificar en tots els nivells educatius la formació en història i la sensibilit-
zació i les bones pràctiques contra el neofeixisme, com a forma de contrarestar-ne 
l’auge.

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

Matías Alonso Ruiz
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Resolució 311/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement 
de la feina feta pels cossos policials i els servidors de la justícia en 
el marc de l’operació policial Bacar contra diverses activitat il·legals
250-00465/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 10, 13.03.2019, DSPC-C 208

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels cossos 
policials i els servidors de la justícia en el marc de l’operació policial Bacar contra 
diverses activitat il·legals (tram. 250-00465/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix la feina que en el marc de l’opera-

ció Bacar contra el narcotràfic i altres activitats il·legals han dut i duen a terme, en 
molts districtes de Barcelona i en municipis de l’àrea metropolitana, els servidors 
públics de diferents àmbits, com els mossos d’esquadra, els policies locals i el per-
sonal al servei de l’oficina judicial i dels jutjats d’instrucció.

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

Matías Alonso Ruiz

Resolució 312/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’un parc de bombers a Almacelles
250-00493/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 10, 13.03.2019, DSPC-C 208

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a 
Almacelles (tram. 250-00493/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar  
(reg. 23364) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 25112).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar els procediments administratius que siguin necessaris, inclosa la con-

signació pressupostària, per a la construcció d’un nou parc de bombers a Almacelles 
(Segrià) abans del 2025.

b) Fer les gestions pertinents perquè l’Ajuntament d’Almacelles vetlli pel mante-
niment reglamentari de l’edifici destinat actualment a la funció de parc de bombers 
i perquè controli adequadament els nivells d’exposició a l’amiant per emissió i per 
immissió.

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

Matías Alonso Ruiz
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Resolució 313/XII del Parlament de Catalunya, sobre la planificació 
del pagament mensual de les compensacions econòmiques als 
bombers voluntaris
250-00494/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 10, 13.03.2019, DSPC-C 208

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual 
de les compensacions econòmiques als bombers voluntaris (tram. 250-00494/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 23363) i pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 25111).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a abonar als bombers voluntaris, al 

més aviat possible, dins les possibilitats del Departament d’Interior, les compen-
sacions econòmiques pels serveis prestats, amb les retencions que corresponguin 
d’acord amb el que estableix l’article 81.1 del reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, repercutides en el certificat anual de retencions.

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

Matías Alonso Ruiz

Resolució 314/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat 
que la normativa interna del Cos de Mossos d’Esquadra respecti les 
conclusions aprovades pel Parlament com a resultat de l’informe del 
grup de treball sobre l’ús per la policia de pistoles elèctriques
250-00497/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 10, 13.03.2019, DSPC-C 208

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 de març de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les contradiccions entre el manament 
parlamentari i les instruccions de regulació d’ús dels dispositius conductors d’ener-
gia (tram. 250-00497/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 26337).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar adequant les instruccions 

del Cos de Mossos d’Esquadra que regulen l’ús dels dispositius conductors d’energia 
a les conclusions de l’informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia 
de Pistoles Elèctriques i als estàndards internacionals de drets humans.

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

Matías Alonso Ruiz
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Resolució 319/XII del Parlament de Catalunya, sobre el foment del 
model de formació professional dual
250-00495/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 10, 14.03.2019, DSPC-C 214

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 14 de març de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el foment del model de for-
mació professional dual (tram. 250-00495/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 25136).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar treballant amb els agents econòmics i socials, els sindicats i les pa-

tronals per a reforçar l’aposta de l’Administració i acordar els objectius que permetin 
d’impulsar el model de formació professional dual.

b) Fer un estudi territorial sobre la relació entre l’oferta i la demanda de perfils 
tècnics per a elaborar un pla d’implantació territorial basat en aquesta correlació.

c) Impulsar el treball de les xarxes territorials per a desenvolupar la formació 
professional dual i continuar el procés d’avaluació i adequació al mercat laboral 
d’aquest model de manera periòdica, tenint en compte la previsió de demanda de 
perfils tècnics a nivell territorial.

d) Planificar i portar a terme una campanya informativa intensiva durant la pri-
mavera del 2019 de difusió del model de formació professional dual i de les seves 
sortides professionals, adreçada a promocionar i prestigiar entre els joves aquesta 
modalitat formativa, que inclogui visites a empreses i jornades de portes obertes als 
centres formatius de formació professional dual.

e) Incloure en el pla de desenvolupament de la formació professional dual una 
acció específica orientada a la promoció i el foment de la formació en ciència, tec-
nologia, enginyeria, art i matemàtiques (STEAM) entre les dones.

f) Col·laborar amb les administracions locals on estiguin situats els centres for-
matius que imparteixen formació professional dual en el disseny i la promoció d’una 
campanya anual amb l’objectiu de donar a conèixer i incentivar, entre el teixit em-
presarial territorial, incloses les petites i mitjanes empreses i els autònoms, la sus-
cripció de convenis de col·laboració i la possibilitat de contractació especialitzada de 
joves adscrits als programes formatius de formació professional dual.

g) Desplegar, en el termini de dos cursos acadèmics, la integració dels serveis de 
llengua de signes als centres de formació professional dual, de manera que disposin 
de professorat i professionals que puguin donar el servei als alumnes amb aquest 
tipus de necessitats, i eliminar totalment l’actual discriminació en aquest sentit pel 
que fa a oportunitats i aprofitament de recursos.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; la presidenta de la Comissió, 

Laura Vílchez Sánchez
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones», 04.02.2019, 

11.02.2019, 18.02.2019, 25.02.2019 i Comissió d’Economia i Hisenda, 13.03.2019, 

DSPC-C 207

Compareixences d’organitzacions i grups socials tingudes davant la 
Ponència

El dia 4 de febrer de 2019
Compareixença en ponència de Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat 

Catalana de la Competència, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones (tram. 353-00033/12)

Compareixença en ponència de Carles Duarte i Montserrat, president del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones (tram. 353-00039/12)

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb re-
lació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 353-00037/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones (tram. 353-00067/12)

Compareixença en ponència d’Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones (tram. 353-00024/12)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Secretaris, Inter-
ventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei de contrac-
tes de serveis a les persones (tram. 353-00034/12)

Compareixença en ponència d’Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social, 
Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 353-00043/12)

Compareixença en ponència de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones (tram. 353-00068/12)

El dia 11 de febrer de 2019
Compareixença en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu  

de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de  
serveis a les persones (tram. 353-00042/12)

Compareixença en ponència de Josep Ignasi Hornos, president de l’Associació 
Catalana d’Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones (tram. 353-00030/12)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Estatal d’Enti-
tats de Serveis d’Atenció a Domicili amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones (tram. 353-00032/12)

Compareixença en ponència de Manel J. Farré Montañés, president del Consorci 
de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones (tram. 353-00040/12)
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Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Empresarial 
Catalana d’Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones (tram. 353-00049/12)

Compareixença en ponència de Roser Fernández, directora general de la Unió 
Catalana d’Hospitals, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones (tram. 353-00065/12)

Compareixença en ponència de Vicente Botella, president de la Unió de Petites 
i Mitjanes Residències, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones (tram. 353-00066/12)

Compareixença en ponència d’Enric Arques i Martí, president del Fòrum d’Ini-
ciatives Assistencials i de Gestió en Salut Mental a Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 353-00051/12)

Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Salut Mental amb re-
lació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 353-00052/12)

Compareixença en ponència d’una representació de Marea Blanca amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 353-00059/12)

El dia 18 de febrer de 2019
Compareixença en ponència de Vicenç Aguado, professor de dret administratiu 

de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones (tram. 353-00070/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Intersindical - Confede-
ració Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones (tram. 353-00056/12)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones 
(tram. 353-00035/12)

Compareixença en ponència d’Àngels Guiteras, representant de la Fundació Ac-
ció, Benestar i Desenvolupament, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones (tram. 353-00053/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana d’Edu-
cació Ambiental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les perso-
nes (tram. 353-00063/12)

Compareixença en ponència de Belén Tascón, presidenta de la Federació d’As-
sociacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones (tram. 353-00046/12)

Compareixença en ponència de Lluís Vila, representant de la Federació de Pares 
i Mares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb Fons Públics No Universitaris de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 
353-00045/12)

El dia 25 de febrer de 2019
Compareixença en ponència de Pere Mulero, president de l’Associació Catalana 

d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura, amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones (tram. 353-00028/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Catalana de 
l’Esplai amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 
353-00054/12)

Compareixença en ponència de Ramon Vilatimó i Pujal, president de l’Associa-
ció Catalana d’Entitats de Base Associativa, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones (tram. 353-00029/12)

Compareixença en ponència de Joan Vilar, president de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones (tram. 353-00031/12)
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Compareixença en ponència de Cinta Pascual Montañés, presidenta de l’Associa-
ció Catalana de Recursos Assistencials, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones (tram. 353-00025/12)

Compareixença en ponència de Josep González i Sala, president de Pimec, 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 353-
00060/12)

Compareixença en ponència de Joan Segarra, president de la Confederació - Pa-
tronal del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones (tram. 353-00058/12)

Compareixença en ponència de Francina Alsina, presidenta de la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones (tram. 353-00064/12)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les per-
sones (tram. 353-00036/12)

Compareixença en ponència de Rosa Maria Cadenas, presidenta de Dincat - Fe-
deració, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 
353-00041/12)

Compareixença en ponència de Manuel Palou i Serra, president de Dincat - As-
sociació Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de contrac-
tes de serveis a les persones (tram. 353-00110/12)

Compareixença en ponència d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 
353-00044/12)

Compareixença en ponència de Julio Martínez, representant de la Federació de 
Centres Especials de Treball de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones (tram. 353-00047/12)

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

Compareixences d’organitzacions i grups socials decaigudes
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 (tram. 353-00026/12)

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 ser-
veis a les persones (tram. 353-00027/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació d’Associa-
cions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones (tram. 353-00038/12)

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 (tram. 353-00048/12)

Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Català d’Atenció Pri-
mària amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 
353-00050/12)

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

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

Compareixença en ponència de Paco Blanco López, exdirector del Serveis de 
Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 353-00061/12)
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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 
(tram. 353-00062/12)

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia Soli-
dària amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (tram. 
353-00071/12)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 21.03.2019 al 10.04.2019).
Finiment del termini: 11.04.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 31947; 32002; 32096).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2019 al 26.03.2019).
Finiment del termini: 27.03.2019; 10:30 h.

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: GP JxCat; GP Cs (reg. 33152; 33237).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.03.2019 al 25.03.2019).
Finiment del termini: 26.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe
202-00046/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 32372; 32416; 32714).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2019 al 21.03.2019).
Finiment del termini: 22.03.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs propis de la Generalitat de Catalunya
202-00048/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 32373; 32715).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2019 al 21.03.2019).
Finiment del termini: 22.03.2019; 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 sector de l’avellana
250-00643/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32203 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 32203)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 3

– Seguir fomentant la recerca i la innovació en el sector de l’avellana a través del 
grup de treball liderat per l’IRTA i que s’emmarca en el Pla de Millora del Maneig 
de l’avellana per tal de fomentar les varietats locals i millorar la viabilitat econòmi-
ca de les explotacions.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 4

– Seguir aplicant correctament la normativa de l’etiquetatge per tal que el consu-
midor segueixi tenint una informació clara i real de la procedència, varietat, i qua-
litat de l’avellana amb l’acord del sector.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 5 

– Seguir promovent campanyes que posin en valor les propietats beneficioses per 
a la salut del consum de l’avellana i fomentar-ne el consum com a producte de pro-
ximitat.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 6

– Seguir posant en valor la Denominació d’origen Protegida (DOP) Avellana de 
Reus incentivant la presència en fires i promovent xerrades científiques i activitats de 
difusió en relació a l’avellana, varietats locals, propietats nutricionals, comercialit-
zació i valorització del conreu de l’avellana tal i com s’estableix en el Pla estratègic 
de valorització de l’avellana.
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Proposta de resolució sobre la imatge i el prestigi del Cos d’Agents 
Rurals
250-00644/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32202 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 32202)

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

– Potenciar i reforçar la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals per tal de 
donar major visibilitat al cos.

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

– Crear una oficina de comunicació pròpia del Cos d’Agents Rurals que impulsi 
la imatge d’aquest cos i li doni una major visibilitat social i als mitjans de comuni-
cació.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 6 

– Continuar impulsant el desplegament de noves bases operatives del Cos 
d’Agents Rurals, per tal que estiguin dimensionades a les necessitats territorials, 
funcionals i operatives de cada àrea bàsica.

Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos 
d’Agents Rurals
250-00645/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32201 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 32201)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 4

– Integrar plenament el Cos d’Agents Rurals dins del sistema de seguretat pública 
de Catalunya, modificant la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de se-
guretat pública de Catalunya per tal que aquest cos pugui formar part dels diferents 
organismes que conformen aquest sistema, tenint en compte la seva funció de policia 
administrativa especial i policia judicial en matèria mediambiental.
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 5

– Continuar impulsant i intensificant protocols de col·laboració i coordinació 
amb altres cossos, organismes i serveis que tinguin relació amb les tasques pròpies 
del Cos d’Agents Rurals.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 6 

– Continuar reforçant la xarxa i els centres de comunicacions del Cos d’Agents 
Rurals, tant regional com central, per tal de proporcionar cobertura als agents del 
CAR a tot el territori en les seves actuacions.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 8

– Aprovar el Reglament d’Armes, d’acord amb el model prèviament consensuat 
amb els representants sindicals, que doni resposta a la disposició addicional quarta 
de la Llei 17/2003 del Cos d’Agents Rurals.

Proposta de resolució sobre la plantilla del Cos d’Agents Rurals
250-00646/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32200 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 32200)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 3

– Desplegar les categories professionals que s’estableixen a la Llei 17/2003 i el 
Decret 266/2007, dotant el cos del dimensionament necessari, tant de les categories 
d’agents majors, oficials, sotsinspectors i inspectors.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 4

– Dotar de recursos humans i equipament els diferents grups de suport que pre-
veu la Llei 17/2003 i els diferents grups especials que es vagin creant.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 7 

– Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a demanar al Govern de l’Es-
tat que impulsi la jubilació anticipada dels agents rurals i de la resta d’agents fo-
restals i mediambientals estatals, tal i com ja es contempla als cossos de les policies 
locals i també al cos de Bombers de la Generalitat.
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Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 8

– Seguir cobrint amb personal interí les baixes de llarga durada, les excedències, 
les jubilacions i totes les places que, de fet, no siguin operatives.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació de l’apartat 10

– Impulsar la modificació de la llei del cos per tal d’incloure dins els supòsits de 
segona activitat tant l’edat, com la declaració d’incapacitat permanent total, tal i 
com disposa el Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de, posteriorment, aprovar i pu-
blicar el reglament que ha de regular aquesta situació administrativa especial.

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 ERC (reg. 33153; 33235).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 22.03.2019; 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 ERC (reg. 33154; 33236).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 22.03.2019; 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 ERC (reg. 33155; 33246).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 22.03.2019; 10:30 h.
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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. 33156; 33247).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 22.03.2019; 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 ERC (reg. 33157; 33248).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 22.03.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 33160; 33249).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 22.03.2019; 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. 33158; 33250).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 22.03.2019; 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. 33159; 33251).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 22.03.2019; 10:30 h.
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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 ERC (reg. 33161; 33252).
Pròrroga: 1 dia hàbil - ÚLTIMA.
Finiment del termini: 22.03.2019; 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 d’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de la Presidència sobre les despeses 
previstes en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 
2019 amb relació a la lluita contra les violències masclistes i a les 
polítiques d’igualtat
354-00098/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 
31648).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, 15.03.2019.

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

Proposta d’audiència en comissió del fiscal superior de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants
352-00105/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta d’audiència en comissió del president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00106/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta d’audiència en comissió de Maria Eugènia Gay, degana del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de lluita contra la corrupció i protecció dels denunciants
352-00111/12

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.



BOPC 290
20 de març de 2019

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 26

Proposta d’audiència en comissió del fiscal superior de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels 
alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00114/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta d’audiència en comissió del president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la 
Generalitat
352-00115/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta d’audiència en comissió de Maria Eugènia Gay, degana del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat
352-00120/12

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.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant 
de Más Democracia, amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00122/12

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.
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Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició 
de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants
352-00125/12

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.

Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada 
de l’Estat, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00126/12

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.

Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb 
relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants
352-00129/12

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.

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic 
de dret mercantil d’ESADE i expert en governança, amb relació a la 
Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants
352-00131/12

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.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, 
catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert 
en governança, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00132/12

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.
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Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert 
en governança, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la 
corrupció i de protecció dels denunciants
352-00133/12

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.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant 
de Más Democracia, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00137/12

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.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició 
de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial 
de la Generalitat
352-00140/12

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.

Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de 
l’Estat, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels 
alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00141/12

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.

Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb 
relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors  
en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00144/12

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.
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Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic 
de dret mercantil d’ESADE i expert en governança, amb relació a 
la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
352-00146/12

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.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, 
catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert 
en governança, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00147/12

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.

Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert 
en governança, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00148/12

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.

Proposta d’audiència en comissió d’Ana Garrido Ramos, extècnic de 
joventut de l’Ajuntament de Boadilla del Monte (Madrid) i testimoni de 
la Fiscalia Anticorrupció en el Cas Gürtel, amb relació a la Proposició 
de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial 
de la Generalitat
352-00383/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 9 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 14.03.2019, DSPC-C 213.
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Proposta d’audiència en ponència del secretari de Transparència i 
Govern Obert amb relació a la Proposició de llei de protecció integral 
dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
352-00391/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de 
l’Observatori contra l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre les agressions homòfobes a 
Catalunya
356-00364/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 31649).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 15.03.2019.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Igualtat davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les 
mesures previstes davant les agressions homòfobes del 2 i 3 de març
356-00365/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP (reg. 31650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 15.03.2019.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, 
Seguretat Industrial i Seguretat Minera davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi del seguiment de les instal·lacions de 
transport i distribució d’energia elèctrica
356-00366/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 32216).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 14.03.2019.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió d’Estudi 
del Treball Autònom
357-00236/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 15.03.2019, DSPC-C 215.

Compareixença del director general de Protecció Social davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00237/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 15.03.2019, DSPC-C 215.

Compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom
357-00239/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 15.03.2019, DSPC-C 215.

Compareixença d’una representació de Foment del Treball davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00244/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 15.03.2019, DSPC-C 215.

Compareixença del responsable de la memòria d’autònoms elaborada 
pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00249/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 15.03.2019, DSPC-C 215.
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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 de la consellera de Cultura al conseller 
d’Interior
330-00089/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 33149/ Coneixement: 18.03.2019

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 Cultura, els dies 15, 16 i 17 de març de 
2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Depar-
tament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 13 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 56/2019, de 13 de març, d’encàrrec del despatx de la conselle-
ra de Cultura al conseller d’Interior, els dies 15, 16 i 17 de març, és publicat al DOGC 
7831A, del 15 de març de 2019.

Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública al conseller d’Interior
330-00090/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 33330/ Coneixement: 18.03.2019

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 del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
els dies 16 i 17 de març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 12 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 60/2019, de 12 de març, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública al conseller d’Interior, els dies 16 i 17 de 
març, és publicat al DOGC 7832, del 16 de març de 2019.
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Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al 
conseller d’Interior
330-00091/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 33331/ Coneixement: 18.03.2019

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 del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 16 i 17 de 
març de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 14 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 59/2019, de 14 de març, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Territori i Sostenibilitat al conseller d’Interior, els dies 16 i 17 de març, és publicat 
al DOGC 7832, del 16 de març de 2019.

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00092/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 33332/ Coneixement: 18.03.2019

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, els dies 16 i 17 de març 
2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Depar-
tament i de les seves atribucions el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 14 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 58/2019, de 14 de març, d’encàrrec del despatx de la conse-
llera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d’Interior, els dies 16 i 17 de 
març, és publicat al DOGC 7832, del 16 de març de 2019.
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Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel conseller d’Interior
330-00093/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 33333/ Coneixement: 18.03.2019

Al president del Parlament
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 16 i 17 de març de 2019, mentre romangui fora 
de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència el 
conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 14 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 57/2019, de 14 de març, pel qual es determina la persona que 
exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de la Generalitat 
els dies 16 i 17 de març de 2019, és publicat al DOGC 7832, del 16 de març de 2019.
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	Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
	352-00140/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
	352-00141/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
en l’àmbit competencial de la Generalitat
	352-00144/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercantil d’ESADE i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
	352-00146/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la General
	352-00147/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
	352-00148/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Ana Garrido Ramos, extècnic de joventut de l’Ajuntament de Boadilla del Monte (Madrid) i testimoni de la Fiscalia Anticorrupció en el Cas Gürtel, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
	352-00383/12
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència del secretari de Transparència i Govern Obert amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
	352-00391/12
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori contra l’Homofòbia, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les agressions homòfobes a Catalunya
	356-00364/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les mesures previstes davant les agressions homòfobes del 2 i 3 de març
	356-00365/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi del seguiment de les instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica
	356-00366/12
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00236/12
	Substanciació

	Compareixença del director general de Protecció Social davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00237/12
	Substanciació

	Compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00239/12
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00244/12
	Substanciació

	Compareixença del responsable de la memòria d’autònoms elaborada pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
	357-00249/12
	Substanciació


	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 de la consellera de Cultura al conseller d’Interior
	330-00089/12
	Presentació: president de la Generalitat

	Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública al conseller d’Interior
	330-00090/12
	Presentació: president de la Generalitat

	Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al conseller d’Interior
	330-00091/12
	Presentació: president de la Generalitat

	Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior
	330-00092/12
	Presentació: president de la Generalitat

	Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel conseller d’Interior
	330-00093/12
	Presentació: president de la Generalitat






