
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 350/XII del Parlament de Catalunya, sobre el perllongament de la línia 1 
del metro
250-00437/12
Adopció 9

Resolució 351/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la cala Morisca, 
entre Lloret de Mar i Tossa de Mar
250-00442/12
Adopció 9

Resolució 352/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la cala d’Aigua 
Xelida, de Tamariu
250-00444/12
Adopció 10

Resolució 353/XII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de Sa Guarda, de 
Cadaqués
250-00445/12
Adopció 10

Resolució 354/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la cala de sa 
Riera, a Begur
250-00451/12
Adopció 11

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2018, sobre l’Ajuntament del Ven-
drell, corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici del 2017
258-00015/12
Coneixement de l’Informe 11

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2018, sobre l’Ajuntament de Bar-
celona, corresponent a les modificacions pressupostàries de l’exercici del 2016
258-00016/12
Coneixement de l’Informe 12

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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 13

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 13
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Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de 
l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00049/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost de successions i donacions
202-00050/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats
202-00051/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria social
250-00640/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió dels tributs 
propis de la Generalitat
250-00686/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans judicials i fiscals
250-00688/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre l’abordatge de les addiccions a les noves tecnologies 
i al consum de drogues
250-00690/12
Esmenes presentades 16

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
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’aparició de partícules de polietilè a la platja de la 
Pineda, de Vila-seca
250-00697/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell
250-00699/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el dipòsit controlat de la vall d’en Joan, al massís del 
Garraf
250-00700/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la retirada dels mòduls prefabricats i la construcció de 
l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00701/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en funcionament 
del jutjat número 7 de Girona
250-00702/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Blanes 2
250-00703/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18



BOPC 302
3 d’abril de 2019

Taula de contingut 3

Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries
250-00704/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a Terrassa
250-00705/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500
250-00706/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere Lliscart a l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-00707/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables de Coma-ruga 
i Sant Salvador, al municipi del Vendrell
250-00708/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als mitjans de comu-
nicació públics
250-00709/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries
250-00710/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del Vallès
250-00711/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica de la Generalitat a l’Hospital 
de Vic
250-00712/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el servei de menjador escolar per als alumnes escola-
ritzats amb necessitats educatives especials
250-00713/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de trens de rodalia 
a Premià de Mar
250-00714/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

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’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la gestió econòmica i 
financera prevista per a l’escenari de pròrroga pressupostària per al 2019
354-00096/12
Sol·licitud i tramitació 21

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

Sol·licitud de compareixença d’Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les actuacions per a assolir 
els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
356-00358/12
Acord sobre la sol·licitud 21
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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 la Confederació Espanyola de 
Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe) de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal 
de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapa-
citat sensorial
353-00012/12
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació de l’Organització Nacional de Cecs 
Espanyols (ONCE) amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
353-00013/12
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana per a la 
Integració del Cec amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
353-00014/12
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Discapacitat Visu-
al Catalunya: B1 + B2 + B3 amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no dis-
criminació de les persones amb discapacitat sensorial
353-00015/12
Substanciació 22

Compareixença en ponència de Chantal Moll de Alba Lacuve, professora de dret 
civil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la 
no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial
353-00020/12
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les perso-
nes amb discapacitat sensorial
353-00022/12
Substanciació 23

Compareixença en ponència d’Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
353-00024/12
Substanciació 23

Compareixença en ponència de Cinta Pascual Montañés, presidenta de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
353-00025/12
Substanciació 23

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
353-00028/12
Substanciació 23

Compareixença en ponència de Ramon Vilatimó i Pujal, president de l’Associació 
Catalana d’Entitats de Base Associativa, amb relació al Projecte de llei de contrac-
tes de serveis a les persones
353-00029/12
Substanciació 24
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Compareixença en ponència de Josep Ignasi Hornos, president de l’Associació Ca-
talana d’Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
353-00030/12
Substanciació 24

Compareixença en ponència de Joan Vilar, president de l’Associació Catalana d’Exe-
cutius, Directius i Empresaris, amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones
353-00031/12
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Estatal d’Entitats 
de Serveis d’Atenció a Domicili amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones
353-00032/12
Substanciació 24

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 ser-
veis a les persones
353-00033/12
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Secretaris, Interven-
tors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
353-00034/12
Substanciació 25

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educa-
dors Socials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00035/12
Substanciació 25

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 persones
353-00036/12
Substanciació 25

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00037/12
Substanciació 25

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
353-00039/12
Substanciació 25

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
353-00040/12
Substanciació 26

Compareixença en ponència de Rosa Maria Cadenas, presidenta de Dincat-Federa-
ció, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00041/12
Substanciació 26

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
353-00042/12
Substanciació 26

Compareixença en ponència d’Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social, Desen-
volupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
353-00043/12
Substanciació 26
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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
353-00044/12
Substanciació 26

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 Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00045/12
Substanciació 27

Compareixença en ponència de Belén Tascón, presidenta de la Federació d’Asso-
ciacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
353-00046/12
Substanciació 27

Compareixença en ponència de Julio Martínez, representant de la Federació de Cen-
tres Especials de Treball de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
353-00047/12
Substanciació 27

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Empresarial Ca-
talana d’Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
353-00049/12
Substanciació 27

Compareixença en ponència d’Enric Arques i Martí, president del Fòrum d’Iniciati-
ves Assistencials i de Gestió en Salut Mental a Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
353-00051/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Salut Mental amb rela-
ció al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00052/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’Àngels Guiteras, representant de la Fundació Acció, 
Benestar i Desenvolupament, amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones
353-00053/12
Substanciació 28

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
353-00054/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’una representació de la Intersindical  - Confedera-
ció Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
353-00056/12
Substanciació 28

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
353-00058/12
Substanciació 29

Compareixença en ponència d’una representació de Marea Blanca amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00059/12
Substanciació 29

Compareixença en ponència de Josep González i Sala, president de Pimec, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00060/12
Substanciació 29
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Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana d’Educació 
Ambiental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00063/12
Substanciació 29

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
353-00064/12
Substanciació 29

Compareixença en ponència de Roser Fernández, directora general de la Unió Catala-
na d’Hospitals, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00065/12
Substanciació 30

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
353-00066/12
Substanciació 30

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00067/12
Substanciació 30

Compareixença en ponència de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
353-00068/12
Substanciació 30

Compareixença en ponència de Vicenç Aguado, professor de dret administratiu de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
353-00070/12
Substanciació 30

Compareixença en ponència de Manuel Palou i Serra, president de Dincat - Asso-
ciació Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
353-00110/12
Substanciació 31

Compareixença d’Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolu-
pament Sostenible de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre les actuacions per a assolir els 
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
357-00446/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Xavier Sol, director del Counter Balance i especialista en el fi-
nançament del Banc Europeu d’Inversions, davant la Comissió d’Investigació sobre 
el Projecte Castor
357-00447/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’Elena Gerebizza, especialista en el finançament del projecte Cas-
tor pel Banc Europeu d’Inversions, davant la Comissió d’Investigació sobre el Pro-
jecte Castor
357-00448/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’una representació del Banc Europeu d’Inversions davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00449/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 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 d’Empresa i Coneixement al conseller d’Interior
330-00099/12
Presentació: president de la Generalitat 32
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ECF), en compliment del que 
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 350/XII del Parlament de Catalunya, sobre el perllongament 
de la línia 1 del metro
250-00437/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 12, 27.03.2019, DSPC-C 225

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord 
(tram. 250-00437/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 23917).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Acabar els tràmits d’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la segona fase 

del perllongament de la línia 1 Nord del metro entre Santa Coloma de Gramenet i 
Badalona (Barcelonès).

b) Un cop aprovats els estudis ambientals, licitar la redacció dels projectes cons-
tructius de les dues fases del perllongament de la línia, en compliment del Pla direc-
tor d’infraestructures 2011-2020.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 351/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de 
la cala Morisca, entre Lloret de Mar i Tossa de Mar
250-00442/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 12, 27.03.2019, DSPC-C 225

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre 
Lloret de Mar i Tossa de Mar (tram. 250-00442/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 23918).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: a) Impulsar les mesures necessàries 

per a protegir la cala Morisca, entre Lloret de Mar i Tossa de Mar (Selva), en el si 
del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí i atu-
rar el projecte per a edificar-hi trenta-dues hectàrees amb cinquanta noves parcel·les.

b) Actuar amb la màxima celeritat en la redacció i la tramitació del Pla director 
urbanístic dels sòls no sostenibles, d’acord amb la legislació vigent sobre la matèria.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 352/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de 
la cala d’Aigua Xelida, de Tamariu
250-00444/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 12, 27.03.2019, DSPC-C 225

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, 
de Tamariu (tram. 250-00444/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 23921).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar les mesures necessàries per a protegir la cala d’Aigua Xelida (Baix 

Empordà) en el si del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del 
litoral gironí.

b) Actuar amb la màxima celeritat en la redacció i la tramitació del Pla director 
urbanístic dels sòls no sostenibles, d’acord amb la legislació vigent sobre la matèria.

c) Elaborar i presentar un estudi d’impacte i d’integració paisatgística, d’acord 
amb el que estableixen les normes d’ordenació territorial o directrius de paisatge del 
Pla territorial parcial de les comarques gironines.

d) Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’emissió d’un informe amb relació 
al grau de suficiència del sistema de sanejament, al de suficiència de la concessió 
de l’aprofitament d’aigües per a les necessitats de subministrament del nou polígon 
d’actuació urbanística a Aigua Xelida i l’impacte pel que fa a les escorrenties, el dre-
natge, l’erosió del sòl i l’eventual inundabilitat de l’àrea.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 353/XII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de 
Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 12, 27.03.2019, DSPC-C 225

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués 
(tram. 250-00445/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 23920).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, pel que fa al projecte urbanístic de Sa Guarda, de 

Cadaqués (Alt Empordà), insta el Govern a actuar amb la màxima celeritat en la 
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redacció i la tramitació del Pla director urbanístic dels sòls no sostenibles, d’acord 
amb la legislació vigent sobre la matèria.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 354/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de 
la cala de sa Riera, a Begur
250-00451/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 12, 27.03.2019, DSPC-C 225

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 27 de març de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Be-
gur (tram. 250-00451/12), 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. 25138).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar les mesures necessàries per a protegir la cala de sa Riera a Begur 

(Baix Empordà) en el si del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles 
del litoral gironí.

b) Actuar amb la màxima celeritat en la redacció i la tramitació del Pla director 
urbanístic dels sòls no sostenibles, d’acord amb la legislació vigent sobre la matèria.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2018, sobre 
l’Ajuntament del Vendrell, corresponent a la liquidació del pressupost 
de l’exercici del 2017
258-00015/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2018, sobre 
l’Ajuntament de Barcelona, corresponent a les modificacions 
pressupostàries de l’exercici del 2016
258-00016/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; SP CUP-CC; GP CatECP (reg. 34932; 34976; 34980; 
35205).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.04.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; SP CUP-CC (reg. 34933; 34978; 34981).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.04.2019 al 08.04.2019).
Finiment del termini: 09.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2010, del 22 de juliol, 
d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00049/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 34456; 34531; 34639).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 05.04.2019 al 09.04.2019).
Finiment del termini: 10.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost de successions i donacions
202-00050/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 34457; 34532; 34640).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 05.04.2019 al 09.04.2019).
Finiment del termini: 10.04.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
202-00051/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 34458; 34533; 34641).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 05.04.2019 al 09.04.2019).
Finiment del termini: 10.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 34459; 34534; 34642).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 05.04.2019 al 09.04.2019).
Finiment del termini: 10.04.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i 
l’emprenedoria social
250-00640/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32204 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 29.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 32204)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Posar en marxa una estratègia d’impuls a la emprenedoria social i a la inversió 
d’impacte social a Catalunya, que converteixi les recomanacions del G8 en mesures 
específiques per Catalunya.
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Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió 
dels tributs propis de la Generalitat
250-00686/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33066 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 29.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 33066)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar, en el pla-
zo máximo de tres meses, un análisis completo de los costes de cumplimiento que 
soportan los contribuyentes y de los costes de gestión que soporta la Administración 
de la Generalitat de todos y cada uno de los tributos propios de nuestra comunidad 
autónoma, y presentarlo ante la Comisión de Economía y Hacienda.

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans 
judicials i fiscals
250-00688/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33093 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 28.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33093)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2 a

El Govern de la Generalitat, i en especial al Departament d’Interior, ha adoptat 
la màxima diligència en la investigació dels atacs a les seus d’òrgans judicials i fis-
cals presents a Catalunya i als domicilis particulars de jutges i magistrats i ha pres 
les mesures específiques de protecció dels equipaments judicials i del personal que 
hi treballa.

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

El Parlament de Catalunya condemna de forma expressa qualsevol atac als drets 
fonamentals i a les llibertats públiques incloent els que puguin produir-se contra els 
òrgans judicials i fiscals presents a Catalunya i ha adoptat les mesures adequades 
per garantir i protegir la seguretat en aquests equipaments arreu del territori.
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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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34187 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 28.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 34187)

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

1. Elaborar i presentar davant d’aquesta Comissió, en un termini de sis mesos, 
el nou Pla sobre Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 que inclogui 
les accions a desenvolupar els propers cinc anys a Catalunya. El Pla ha d’abordar 
estratègies transversals i tenir un paper important en la prevenció, detecció precoç 
i l’abordatge de les addiccions i problemes relacionats amb el consum de drogues i 
els usos de les noves tecnologies, posant especial èmfasis entre les i els joves de 15 
a 22 anys.

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

2. Continuar treballant en campanyes informatives als centres escolars per cons-
cienciar als joves dels efectes negatius que té sobre la salut el consum de qualsevol 
tipus de substàncies que creen dependència, definint línies de treball noves per a 
complementar les existents, millorar-les i afrontar les problemàtiques emergents 
en aquest àmbit.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34213 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 28.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 34213)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 2

2. A partir de esa compensación, actualizar las retribuciones Analitzar les pos-
sibilitats de millora de mòduls d’indemnització que perciban los abogados de turno 
de oficio en todos los ámbitos jurisdiccionales, así como los abogados que realicen 
asistencia al detenido adecuándolos al coste de la vida real si s’aproven nous pres-
supostos per a l’any 2019.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 4

4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar en un único pago el 100% de 
las cantidades reconocidas correspondientes al mes en cuestión, sempre que ho per-
meti la disponibilitat pressupostària

Proposta de resolució sobre l’aparició de partícules de polietilè a la 
platja de la Pineda, de Vila-seca
250-00697/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 35163; 35195).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell
250-00699/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 35164).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el dipòsit controlat de la vall d’en Joan, 
al massís del Garraf
250-00700/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 35165).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada dels mòduls prefabricats i la 
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00701/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 35167).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en 
funcionament del jutjat número 7 de Girona
250-00702/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 35166).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Blanes 2
250-00703/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 35168).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries
250-00704/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 35169; 35196).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a 
Terrassa
250-00705/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 35170; 35197).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500
250-00706/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 35171; 35198).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere 
Lliscart a l’Hospitalet de Llobregat
250-00707/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 35172).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables 
de Coma-ruga i Sant Salvador, al municipi del Vendrell
250-00708/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 35173; 35199).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als 
mitjans de comunicació públics
250-00709/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 35174).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries
250-00710/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 35200).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del 
Vallès
250-00711/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 35175; 35201).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica de la Generalitat 
a l’Hospital de Vic
250-00712/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 35176; 35202).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de menjador escolar per als 
alumnes escolaritzats amb necessitats educatives especials
250-00713/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 35177; 35203).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de 
trens de rodalia a Premià de Mar
250-00714/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 35178).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.04.2019; 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’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la gestió econòmica i financera prevista per a l’escenari de 
pròrroga pressupostària per al 2019
354-00096/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 31494).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 29.03.2019.

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

Sol·licitud de compareixença d’Arnau Queralt, director del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre les actuacions per a assolir els objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
356-00358/12

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 10, tinguda el 28.03.2019, 
DSPC-C 231.

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació 
Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe) 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat 
de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial
353-00012/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 28.03.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Organització 
Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) amb relació al Projecte de llei 
de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial
353-00013/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 28.03.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei 
de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial
353-00014/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 28.03.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Discapacitat Visual Catalunya: B1 + B2 + B3 amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya 
per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial
353-00015/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 28.03.2019.

Compareixença en ponència de Chantal Moll de Alba Lacuve, 
professora de dret civil de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
353-00020/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 28.03.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir 
la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial
353-00022/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial», el 28.03.2019.

Compareixença en ponència d’Albert Guilera, cap dels Serveis 
Jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00024/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 04.02.2019.

Compareixença en ponència de Cinta Pascual Montañés, presidenta 
de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00025/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.

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
353-00028/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.
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Compareixença en ponència de Ramon Vilatimó i Pujal, president de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00029/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.

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
353-00030/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 11.02.2019.

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
353-00031/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 11.02.2019.

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
353-00033/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 04.02.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00034/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 04.02.2019.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 18.02.2019.

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 persones
353-00036/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
353-00037/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 04.02.2019.

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
353-00039/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 04.02.2019.
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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 serveis a les persones
353-00040/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 11.02.2019.

Compareixença en ponència de Rosa Maria Cadenas, presidenta de 
Dincat-Federació, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
353-00041/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.

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
353-00042/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 11.02.2019.

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
353-00043/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 04.02.2019.

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
353-00044/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.
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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 Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
353-00045/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 18.02.2019.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 18.02.2019.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.

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
353-00049/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 11.02.2019.
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Compareixença en ponència d’Enric Arques i Martí, president del 
Fòrum d’Iniciatives Assistencials i de Gestió en Salut Mental a 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
353-00051/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 11.02.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Salut 
Mental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
353-00052/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 11.02.2019.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 18.02.2019.

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
353-00054/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Intersindical - 
Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
353-00056/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 18.02.2019.
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Compareixença en ponència de Joan Segarra, president de la 
Confederació - Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00058/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 11.02.2019.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
353-00063/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 18.02.2019.

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
353-00064/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.
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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
353-00065/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», l’11.02.2019.

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
353-00066/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», l’11.02.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
353-00067/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 04.02.2019.

Compareixença en ponència de Joaquim Tornos, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
353-00068/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 04.02.2019.

Compareixença en ponència de Vicenç Aguado, professor de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
353-00070/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 18.02.2019.
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Compareixença en ponència de Manuel Palou i Serra, president de 
Dincat - Associació Empresarial d’Economia Social, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
353-00110/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones», el 25.02.2019.

Compareixença d’Arnau Queralt, director del Consell Assessor per 
al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per 
a informar sobre les actuacions per a assolir els objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
357-00446/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 10, tinguda el 28.03.2019, DSPC-C 231.

Compareixença de Xavier Sol, director del Counter Balance i 
especialista en el finançament del Banc Europeu d’Inversions, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00447/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Elena Gerebizza, especialista en el finançament del 
projecte Castor pel Banc Europeu d’Inversions, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00448/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació del Banc Europeu d’Inversions 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00449/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.
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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 d’Empresa i Coneixement al 
conseller d’Interior
330-00099/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 35058 / Coneixement: 01.04.2019

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera d’Empresa i Coneixement, des del dia 31 de 
març fins al dia 2 d’abril de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 26 de març de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El decret 72/2019, d’encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i 
Coneixement al conseller d’Interior des del dia 31 de març fins al dia 2 d’abril de 2019, 
és publicat al DOCG 7843 de 29 de març de 2019.
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