
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 428/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació dels mossos d’es-
quadra destinats a Premià de Mar i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques 
policials
250-00576/12
Adopció 19

Resolució 429/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació dels mossos d’es-
quadra destinats a Arenys de Mar i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques 
policials
250-00584/12
Adopció 19

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon d’atenció sanitària 061
250-00256/12
Rebuig 20

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del CAP La Sagrera, de Barcelona
250-00265/12
Retirada 20

Proposta de resolució sobre el boicot antisemita i xenòfob a un partit de waterpolo 
entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00515/12
Rebuig 20

Proposta de resolució sobre la diplomàcia cultural de la Generalitat
250-00518/12
Rebuig 20

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
Esmenes a l’articulat 21

Proposició de llei de l’esport de Catalunya
202-00009/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 67

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, ser-
veis i fires
202-00011/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 68
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Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
Nomenament d’un relator 68

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
Nomenament d’un relator 68
Substitució de ponents 68

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
Ponència per a elaborar l’Informe 69

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
202-00055/12
Ponència per a elaborar l’Informe 69

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot
250-00787/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials
250-00788/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en les prestacions 
per a casos de dependència
250-00790/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre les necessitats de millorament i rehabilitació integral de 
l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00791/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre les pantalles acústiques i de seguretat a Cabrils i Ca-
brera de Mar
250-00793/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola del Bosc, de Rubí
250-00794/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv
250-00795/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a Núria de Gispert
250-00796/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 72

Proposta de resolució sobre la banalització del nazisme i el feixisme
250-00797/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 72

Proposta de resolució sobre el Programa de rendiment professional
250-00798/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 72

Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància dels centres pe-
nitenciaris
250-00799/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 72

Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a Hondures
250-00800/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 72
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Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l’estranger 
i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00802/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable de l’oficina de 
l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
250-00803/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la Generalitat a l’estranger
250-00804/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador de polítiques 
internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00805/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 73

Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa de desenvo-
lupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la impossibilitat de fer-ne el 
control polític en seu parlamentària
250-00806/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a l’estranger i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00808/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 74

Proposta de resolució sobre els experts contractats pel Consell de Diplomàcia Pú-
blica de Catalunya durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
250-00809/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 74

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre Infraes tructures.cat, 
corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014
256-00027/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 75

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les universitats
300-00140/12
Presentació: GP PSC-Units 75

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
300-00141/12
Presentació: GP PSC-Units 75

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques
300-00142/12
Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 76

Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de les infraestructures viàries
300-00143/12
Presentació: GP JxCat 76

Interpel·lació al Govern sobre la inversió estrangera a Catalunya
300-00144/12
Presentació: GP JxCat 76
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Interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió
300-00145/12
Presentació: SP PPC 77

Interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els pre-
sos polítics catalans
300-00146/12
Presentació: GP ERC 77

Interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat
300-00147/12
Presentació: GP Cs 77

Interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític
300-00148/12
Presentació: GP Cs 78

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
Elecció de la vicepresidenta 79

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre el tancament del servei de radioteràpia a Tarragona durant l’estiu
354-00006/12
Rebuig de la sol·licitud 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre el pla de xoc per a recuperar la despesa sanitària per càpita i els nivells de 
serveis i de qualitat en l’assistència sanitària pública
354-00028/12
Rebuig de la sol·licitud 79

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre la informació que ha pogut donar a la consellera de Cultura per una 
investigació judicial
354-00068/12
Retirada de la sol·licitud 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre el procés per a constituir Barnaclínic en una fundació
354-00072/12
Rebuig de la sol·licitud 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre el procés per a fer fora del Siscat les entitats amb afany de lucre i sobre la 
possibilitat de compra de l’Hospital General de Catalunya
354-00073/12
Rebuig de la sol·licitud 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 del Pla 
nacional d’urgències i atenció continuada i de l’Estratègia nacional d’atenció primà-
ria i salut comunitària
354-00074/12
Rebuig de la sol·licitud 80

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre les perspectives, avaluacions i propostes davant la manca de personal d’in-
fermeria a Catalunya
354-00094/12
Acord sobre la sol·licitud 80
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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
Acord sobre la sol·licitud 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions i les mesu-
res adoptades pel Departament davant l’expedient de regulació d’ocupació anunciat 
per les empreses de vehicles de transport amb conductor
354-00101/12
Rebuig de la sol·licitud 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Sa-
lut sobre l’increment del nombre de persones en llista d’espera per a intervencions 
quirúrgiques, proves diagnòstiques i visites a especialistes
354-00103/12
Rebuig de la sol·licitud 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera de la Presidència sobre el compliment dels objectius del Pla de govern de 
la dotzena legislatura
354-00104/12
Acord sobre la sol·licitud 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el procés de selecció 
dels agents que en formaran part
354-00106/12
Retirada de la sol·licitud 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el con-
seller d’Interior sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el procés de selecció dels 
agents que en formaran part
354-00107/12
Retirada de la sol·licitud 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre les iniciatives polítiques previstes perquè Catalunya torni a liderar la 
producció editorial a l’Estat espanyol
354-00110/12
Sol·licitud i tramitació 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-
tura sobre la creació i els objectius de la Mancomunitat Cultural
354-00111/12
Sol·licitud i tramitació 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la reforma de la gestió del 
Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell (Baix Llobregat)
354-00112/12
Acord sobre la sol·licitud 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera de la Presidència sobre la política de subvencions del Departament de la 
Presidència
354-00113/12
Acord sobre la sol·licitud 83

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 el Pla de prevenció i 
reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries
354-00114/12
Acord sobre la sol·licitud 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre els criteris per a atorgar subvencions a les universitats estrangeres
354-00116/12
Sol·licitud i tramitació 83
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-
tura sobre els objectius i les actuacions del seu departament
354-00126/12
Sol·licitud i tramitació 84

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

Proposta d’audiència en comissió de Leonor Cantera, professora de psicologia so-
cial de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les 
víctimes de la violència masclista
352-00731/12
Retirada de la sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals
352-01109/12
Retirada de la sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals
352-01110/12
Retirada de la sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Catalana de 
Confraries de Pescadors amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals
352-01112/12
Retirada de la sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Moviment per la Justícia 
Climàtica amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües ma-
rítimes i continentals
352-01113/12
Retirada de la sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa de Ciutats i Po-
bles cap a la Sostenibilitat amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals
352-01120/12
Retirada de la sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència de Maria García Morales, portaveu de la Plata-
forma per la Qualitat de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
352-01121/12
Decaïment 85

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Grau López, portaveu de l’Àrea de 
Natura i Biodiversitat d’Ecologistes en Acció, amb relació a la Proposició de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01122/12
Decaïment 85

Proposta d’audiència en ponència de Daniel Pardo, portaveu de l’Assemblea de 
Barris per un Turisme Sostenible, amb relació a la Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
352-01123/12
Decaïment 86

Proposta d’audiència en ponència de Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en Ac-
ció, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals
352-01124/12
Decaïment 86

Sol·licitud de compareixença d’Ángel Juárez, en representació de la Coordinadora 
d’Entitats de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situa-
ció del sistema sanitari
356-00188/12
Acord sobre la sol·licitud 86
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Mesas Magdaleno, president de l’Associació 
de Veïns de Sant Joan de Llefià - Gran Sol, de Badalona, davant la Comissió de 
Salut, perquè informi sobre el problema que pateix el barri amb les llistes d’espera 
sanitàries i la manca de professionals d’aquest àmbit
356-00227/12
Acord sobre la sol·licitud 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la delegació catalana de l’Asso-
ciació Espanyola de la Malaltia de Behçet davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de les persones afectades per aquesta malaltia
356-00230/12
Acord sobre la sol·licitud 86

Sol·licitud de compareixença d’Edgar Vinyals, president de la Federació Veus, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones amb ex-
periències en salut mental
356-00232/12
Acord sobre la sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l’Institut per al Ma-
neig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de Sofia
356-00233/12
Acord sobre la sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batiste, director mèdic de l’Institut 
Català d’Oncologia, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els resultats 
del Servei de Cures Pal·liatives
356-00240/12
Acord sobre la sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Salut davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’estat dels treballs i el contingut del reglament de des-
plegament de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec 
a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut
356-00285/12
Acord sobre la sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a Barcelona davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre el coneixement que té del tancament del servei d’on-
cologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
356-00314/12
Rebuig de la sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Espanyola de 
Malalties Rares davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els programes i 
el vintè aniversari de la Federació
356-00328/12
Acord sobre la sol·licitud 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Malal-
ties Minoritàries davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la seva activitat
356-00329/12
Acord sobre la sol·licitud 88

Sol·licitud de compareixença de Roberto Calderón, president de l’Associació Síndro-
me de Ménière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la feina i les activitats de l’Associació
356-00337/12
Acord sobre la sol·licitud 88

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, gerent de l’Institut Català de 
la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures de millora-
ment de l’Institut Català de la Salut
356-00338/12
Acord sobre la sol·licitud 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 
Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat
356-00339/12
Acord sobre la sol·licitud 88
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat
356-00340/12
Acord sobre la sol·licitud 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat d’Infermeria - SATSE 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat
356-00341/12
Acord sobre la sol·licitud 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consorci Sanitari i Social de 
Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon con-
veni del Siscat
356-00342/12
Acord sobre la sol·licitud 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat
356-00343/12
Acord sobre la sol·licitud 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats 
de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els acords del segon 
conveni del Siscat
356-00347/12
Acord sobre la sol·licitud 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Metges de Catalunya davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre els motius de la convocatòria de vaga 
dels metges del Siscat
356-00351/12
Acord sobre la sol·licitud 90

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la darrera campanya de vacunació contra la grip i la co-
bertura que ha tingut a Catalunya
356-00354/12
Retirada de la sol·licitud 90

Sol·licitud de compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d’Educa-
ció Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la Llei de residus 
de les Illes Balears
356-00361/12
Acord sobre la sol·licitud 90

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Infermeria 
i Salut Escolar i de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè informin 
sobre el projecte dels infermers escolars als centres educatius per a infants amb 
necessitats sanitàries
356-00371/12
Acord sobre la sol·licitud 90

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, el pla de millora tecnològica i les oportunitats 
per a avançar en el model assistencial
356-00373/12
Acord sobre la sol·licitud 91

Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari
356-00377/12
Rebuig de la sol·licitud 91

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del 
transport sanitari
356-00378/12
Acord sobre la sol·licitud 91
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Sol·licitud de compareixença de Joan Delort i Menal, director del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació del transport sanitari
356-00379/12
Acord sobre la sol·licitud 91

Sol·licitud de compareixença d’Eloi Badia Casas, vicepresident de Medi Ambient 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el procés de liquidació de l’empresa mixta Aigües 
de Barcelona
356-00380/12
Rebuig de la sol·licitud 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Eurodistricte de l’Espai Cata-
là Transfronterer davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
tasca i els projectes de l’Eurodistricte
356-00381/12
Acord sobre la sol·licitud 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Xarxa de Cases 
de la Música davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre aquest projecte
356-00383/12
Sol·licitud 92

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’organització del 
servei d’emergències mèdiques i la creació de nous serveis com l’Equip de Com-
plexitat Operativa Eco-0
356-00384/12
Acord sobre la sol·licitud 92

Sol·licitud de compareixença de Magí Coscollola Andreu, alcalde de Torà, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi de l’estat de la petició de canvi de 
comarca dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
356-00391/12
Acord sobre la sol·licitud 93

Sol·licitud de compareixença de Cornelio Caubet Camats, alcalde de Biosca, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi de l’estat de la petició de canvi de 
comarca dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
356-00392/12
Acord sobre la sol·licitud 93

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió del 
Govern per a buidar l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
356-00396/12
Acord sobre la sol·licitud 93

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Polseres Cande-
la davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recerca del càncer infantil
356-00399/12
Acord sobre la sol·licitud 93

Sol·licitud de compareixença de Salvador Busquets Vila, director de Càritas Dio-
cesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
presenti l’informe «La llar és la clau: històries d’un dret reconegut però vulnerat»
356-00400/12
Acord sobre la sol·licitud 94

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma +Planifica2+Sa-
lud davant la Comissió de Salut perquè expliqui la seva estratègia per a promoure 
la salut sexual i reproductiva
356-00401/12
Acord sobre la sol·licitud 94

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa de Conservació de la 
Natura davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les pos-
sibilitats d’ajuts, finançament i canals d’interlocució
356-00402/12
Acord sobre la sol·licitud 94
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa de Custòdia del Ter-
ritori davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les pos-
sibilitats d’ajuts, finançament i canals d’interlocució
356-00403/12
Acord sobre la sol·licitud 94

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre per a la Sostenibilitat 
Territorial davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi so-
bre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les 
possibilitats d’ajuts, finançament i canals d’interlocució
356-00404/12
Acord sobre la sol·licitud 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya - La Pe-
drera davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les pos-
sibilitats d’ajuts, finançament i canals d’interlocució
356-00405/12
Acord sobre la sol·licitud 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Conservació Natura 
Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi so-
bre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les 
possibilitats d’ajuts, finançament i canals d’interlocució
356-00406/12
Acord sobre la sol·licitud 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caça 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació 
del sector i la problemàtica de la caça d’ocells
356-00409/12
Acord sobre la sol·licitud 95

Sol·licitud de compareixença del director general de Circuits de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la gestió de les instal·lacions
356-00411/12
Acord sobre la sol·licitud 96

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies perquè informi sobre el concurs públic per a la licitació d’un contracte de ser-
veis de suport a la gestió de processos vinculats a la renda garantida de ciutadania
356-00412/12
Rebuig de la sol·licitud 96

Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat 
de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre l’acord de quitança d’una part del deute que el Grupo Zeta tenia amb 
l’Institut Català de Finances
356-00414/12
Acord sobre la sol·licitud 96

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre les notícies que han aparegut en diversos mitjans 
de comunicació segons les quals ha acceptat obsequis d’alt valor patrimonial de 
particulars
356-00430/12
Acord sobre la sol·licitud 96

Sol·licitud de compareixença de Lluïsa Pla Masip, coordinadora assistencial del 
Centre de Vida Independent, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les 
activitats del centre
356-00431/12
Acord sobre la sol·licitud 97

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana contra 
la Incineració davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposi els 
problemes de contaminació de l’aire derivats de les activitats d’incineració
356-00435/12
Acord sobre la sol·licitud 97
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Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals, perquè informi sobre 
les activitats i els projectes de l’ens
356-00436/12
Acord sobre la sol·licitud 97

Sol·licitud de compareixença de Mercè Conesa i Pagès, presidenta del Port de Bar-
celona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les 
mesures per a impulsar un pla d’implantació d’energies renovables
356-00437/12
Acord sobre la sol·licitud 97

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Cruset i Domènech, president de l’Au-
toritat Portuària de Tarragona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre les mesures per a impulsar un pla d’implantació d’energies 
renovables
356-00438/12
Acord sobre la sol·licitud 98

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut 
bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00441/12
Acord sobre la sol·licitud 98

Sol·licitud de compareixença de la directora assistencial d’Atenció Primària davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 
pública a la salut bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya
356-00442/12
Acord sobre la sol·licitud 98

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Abad i Giralt, directora de l’Agència Cata-
lana del Consum, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició 
de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa 
d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00443/12
Acord sobre la sol·licitud 98

Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública 
a la salut bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00444/12
Acord sobre la sol·licitud 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Ribera Digna da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el projecte 
de l’abocador que es vol construir a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
356-00450/12
Acord sobre la sol·licitud 99

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb la con-
sellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació sobre el programa de preven-
ció i extinció d’incendis de l’estiu del 2019
355-00059/12
Substanciació 99

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre el Pla de prevenció i reducció del 
frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries
355-00060/12
Acord de tenir la sessió informativa 99
Substanciació 99

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 pre-
vista per a l’escenari de pròrroga pressupostària per al 2019
355-00061/12
Acord de tenir la sessió informativa 100
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Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conse-
ller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la reforma de la gestió del Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Martorell (Baix Llobregat)
355-00062/12
Acord de tenir la sessió informativa 100

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presi-
dència sobre el compliment dels objectius del Pla de govern de la dotzena legislatura
355-00063/12
Acord de tenir la sessió informativa 100

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Pre-
sidència sobre la política de subvencions del Departament de la Presidència
355-00064/12
Acord de tenir la sessió informativa 100

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les 
perspectives, avaluacions i propostes davant la manca de personal d’infermeria a 
Catalunya
355-00065/12
Acord de tenir la sessió informativa 100

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

Compareixença en ponència d’una representació del Centre Internacional d’Inves-
tigació dels Recursos Costaners de la Universitat Politècnica de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00198/12
Substanciació 101

Compareixença en ponència de Jorge Guillén, representant de l’Institut de les Cièn-
cies del Mar, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00207/12
Substanciació 101

Compareixença en ponència de Josep Maria Aguirre Font, professor lector de dret 
administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador docent a la Universitat Oberta 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00208/12
Substanciació 101

Compareixença en ponència de Carolina Martí Llambrich, professora agregada de 
geografia de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del litoral
353-00209/12
Substanciació 101

Compareixença en ponència de Martí Franch, fundador i director de l’estudi d’ar-
quitectura del paisatge EMF, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00213/12
Substanciació 102

Compareixença en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanografia i 
gestió del medi marí, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00216/12
Substanciació 102

Compareixença en ponència d’Enric Sagristà, geòleg, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del litoral
353-00217/12
Substanciació 102

Compareixença d’Amparo Moreno Sardà, directora del Grup de Recerca del La-
boratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre l’estat de l’aplicació de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, al món local
357-00086/12
Substanciació 102
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Compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Recerca, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la 
política universitària
357-00141/12
Substanciació 102

Compareixença de Josep Lago, president de S’Ha Acabat!, davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement per a informar sobre els atacs, les amenaces i les agressions 
que pateix l’entitat a les instal·lacions de les universitats
357-00459/12
Substanciació 103

Compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat de l’Institut 
Català de Finances, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre 
l’acord de quitança d’una part del deute que el Grupo Zeta tenia amb l’Institut Ca-
talà de Finances
357-00469/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 103

Compareixença de Salvador Busquets Vila, director de Càritas Diocesana de Barce-
lona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’informe 
«La llar és la clau: històries d’un dret reconegut però vulnerat»
357-00470/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 103

Compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d’Educació Ambiental, 
Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la Llei de residus de les Illes Balears
357-00471/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 103

Compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant la Comis-
sió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió del Govern per a 
buidar l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
357-00472/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 104

Compareixença d’una representació de la Xarxa de Conservació de la Natura davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el Baròmetre de 
l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, 
finançament i canals d’interlocució
357-00473/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 104

Compareixença d’una representació de la Xarxa de Custòdia del Territori davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el Baròmetre de 
l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, 
finançament i canals d’interlocució
357-00474/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 104

Compareixença d’una representació del Centre per a la Sostenibilitat Territorial da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el Baròme-
tre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats 
d’ajuts, finançament i canals d’interlocució
357-00475/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 104

Compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el Baròmetre de 
l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, 
finançament i canals d’interlocució
357-00476/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 105

Compareixença d’una representació de l’entitat Conservació Natura Catalunya davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el Baròmetre de 
l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, 
finançament i canals d’interlocució
357-00477/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 105
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Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caça davant la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la situació del sector i 
la problemàtica de la caça d’ocells
357-00478/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 105

Compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana contra la Incinera-
ció davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a exposar els problemes 
de contaminació de l’aire derivats de les activitats d’incineració
357-00479/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 105

Compareixença de Mercè Conesa i Pagès, presidenta del Port de Barcelona, davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre les mesures per 
a impulsar un pla d’implantació d’energies renovables
357-00480/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 106

Compareixença de Josep Maria Cruset i Domènech, president de l’Autoritat Portuà-
ria de Tarragona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar 
sobre les mesures per a impulsar un pla d’implantació d’energies renovables
357-00481/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 106

Compareixença d’una representació de la Plataforma Ribera Digna davant la Comis-
sió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el projecte de l’abocador 
que es vol construir a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
357-00482/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 106

Compareixença d’una representació de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfron-
terer davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la tasca i els 
projectes de l’Eurodistricte
357-00483/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 106

Compareixença de Magí Coscollola Andreu, alcalde de Torà, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar de l’estat de la petició de canvi de comarca 
dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
357-00484/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 107

Compareixença de Cornelio Caubet Camats, alcalde de Biosca, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar de l’estat de la petició de canvi de comarca dels 
municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
357-00485/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 107

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre les notícies que han aparegut en diversos mitjans de comunicació 
segons les quals ha acceptat obsequis d’alt valor patrimonial de particulars
357-00486/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 107

Compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals, per a informar sobre les activi-
tats i els projectes de l’ens
357-00487/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 107

Compareixença d’Ángel Juárez, en representació de la Coordinadora d’Entitats de 
Tarragona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del siste-
ma sanitari
357-00488/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 108

Compareixença de Jordi Mesas Magdaleno, president de l’Associació de Veïns de 
Sant Joan de Llefià - Gran Sol, de Badalona, davant la Comissió de Salut, per a in-
formar sobre el problema que pateix el barri amb les llistes d’espera sanitàries i la 
manca de professionals d’aquest àmbit
357-00489/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 108
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Compareixença d’una representació de la delegació catalana de l’Associació Espa-
nyola de la Malaltia de Behçet davant la Comissió de Salut per a informar sobre la 
situació de les persones afectades per aquesta malaltia
357-00490/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 108

Compareixença d’Edgar Vinyals, president de la Federació Veus, davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre la situació de les persones amb experiències en 
salut mental
357-00491/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 108

Compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l’Institut per al Maneig Interdis-
ciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de Sofia
357-00492/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 108

Compareixença de Xavier Gómez Batiste, director mèdic de l’Institut Català d’On-
cologia, davant la Comissió de Salut per a informar sobre els resultats del Servei 
de Cures Pal·liatives
357-00493/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 109

Compareixença de la secretària general de Salut davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre l’estat dels treballs i el contingut del reglament de desplegament de 
la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics 
per mitjà del Servei Català de la Salut
357-00494/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 109

Compareixença d’una representació de la Federació Espanyola de Malalties Rares 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre els programes i el vintè aniversari 
de la Federació
357-00495/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 109

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Malalties Minorità-
ries davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva activitat
357-00496/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 109

Compareixença de Roberto Calderón, president de l’Associació Síndrome de Mé-
nière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut per a informar sobre la feina i 
les activitats de l’Associació
357-00497/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 109

Compareixença de Josep Maria Argimon, gerent de l’Institut Català de la Salut, da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre les mesures de millorament de l’Ins-
titut Català de la Salut
357-00498/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 110

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Salut per a explicar els acords del segon conveni del Siscat
357-00499/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 110

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió de Salut per a explicar els acords del segon conveni del Siscat
357-00500/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 110

Compareixença d’una representació del Sindicat d’Infermeria - Satse davant la Co-
missió de Salut per a explicar els acords del segon conveni del Siscat
357-00501/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 110

Compareixença d’una representació del Consorci Sanitari i Social de Catalunya 
davant la Comissió de Salut per a explicar els acords del segon conveni del Siscat
357-00502/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 110
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Compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals davant la Co-
missió de Salut per a explicar els acords del segon conveni del Siscat
357-00503/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 111

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de la Sa-
lut davant la Comissió de Salut per a informar sobre els acords del segon conveni 
del Siscat
357-00504/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 111

Compareixença d’una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre els motius de la convocatòria de vaga dels metges 
del Siscat
357-00505/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 111

Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar 
i de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut per a informar sobre el projecte 
dels infermers escolars als centres educatius per a infants amb necessitats sanitàries
357-00506/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 111

Compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques, 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, el pla de millora tecnològica i les oportunitats per a avançar en 
el model assistencial
357-00507/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 111

Compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques, 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del transport sanitari
357-00508/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 112

Compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, davant la Comissió de Salut per a informar sobre l’organització del servei 
d’emergències mèdiques i la creació de nous serveis com l’Equip de Complexitat 
Operativa Eco-0
357-00509/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 112

Compareixença de Joan Delort i Menal, director del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar so-
bre la situació del transport sanitari
357-00510/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 112

Compareixença d’una representació de l’Associació Polseres Candela davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre la recerca del càncer infantil
357-00511/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 112

Compareixença d’una representació de la plataforma +Planifica2+Salud davant la 
Comissió de Salut per a explicar la seva estratègia per a promoure la salut sexual 
i reproductiva
357-00512/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 112

Compareixença de Lluïsa Pla Masip, coordinadora assistencial del Centre de Vida In-
dependent, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les activitats del centre
357-00513/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 113

Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a in-
formar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental 
i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
357-00514/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 113
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Compareixença de la directora assistencial d’Atenció Primària davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut 
bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
357-00515/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 113

Compareixença d’Elisabet Abad i Giralt, directora de l’Agència Catalana del Con-
sum, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei 
d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d’atenció dental 
infantil a Catalunya
357-00516/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 113

Compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bu-
codental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
357-00517/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 113

Compareixença del director general de Circuits de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la gestió de les instal·lacions
357-00518/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 114

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 33
Convocada per al 13 de juny de 2019 114

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 la Presidència al conseller d’Interior
330-00121/12
Presentació: president de la Generalitat 115
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 428/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació dels 
mossos d’esquadra destinats a Premià de Mar i l’increment dels 
recursos de les àrees bàsiques policials
250-00576/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 12, 05.06.2019, DSPC-C 269

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 5 de juny de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica poli-
cial de Premià de Mar per a garantir la seguretat ciutadana (tram. 250-00576/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30474).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos necessaris, in-

closos els pressupostaris, a les àrees bàsiques policials (ABP), i a ampliar específica-
ment el nombre de mossos d’esquadra destinats a l’ABP de Premià de Mar (Mares-
me), dins el tercer trimestre del 2019, d’acord amb la distribució d’efectius arreu del 
territori que permetin les convocatòries en curs d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Saloua Laouaji Faridi; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 429/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació dels 
mossos d’esquadra destinats a Arenys de Mar i l’increment dels 
recursos de les àrees bàsiques policials
250-00584/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 12, 05.06.2019, DSPC-C 269

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 5 de juny de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial 
d’Arenys de Mar per a garantir la seguretat ciutadana (tram. 250-00584/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30476).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos necessaris, in-

closos els pressupostaris, a les àrees bàsiques policials (ABP), i a ampliar específica-
ment el nombre de mossos d’esquadra destinats a l’ABP d’Arenys de Mar (Maresme), 
dins el tercer trimestre del 2019, d’acord amb la distribució d’efectius arreu del ter-
ritori que permetin les convocatòries en curs d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Saloua Laouaji Faridi; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz



BOPC 356
11 de juny de 2019

2.10.25. Propostes de resolució 20

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon d’atenció 
sanitària 061
250-00256/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria del CAP La 
Sagrera, de Barcelona
250-00265/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 15 de la Comissió de Salut, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Proposta de resolució sobre el boicot antisemita i xenòfob a un partit 
de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00515/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 12, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 273.

Proposta de resolució sobre la diplomàcia cultural de la Generalitat
250-00518/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 12, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 273.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 38073; 39000; 39641; 39695; 39741 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 

Treball, Afers Socials i Famílies, 06.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 38073)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament ali-
mentari (tram. 202-00001/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del títol de la proposició de llei

Proposició de llei sobre la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’exposició de motius

Exposició de motius: 
«Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar 

tota la població que passa gana al món». Aquesta és la conclusió a què arriba el ma-
nifest «Prou Malbaratar Aliments» impulsat per una vuitantena d’entitats i empreses 
del sector alimentari, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Plataforma Aprofi-
tem els Aliments referint-se a les pèrdues i el malbaratament alimentari.

El manifest subratlla com els models predominants de producció, aprovisiona-
ment, distribució i consum d’aliments actuals són incapaços de resoldre els proble-
mes de seguretat i de sobirania alimentària de la població mundial. Gairebé 900 mi-
lions de persones pateixen una dieta insuficient i pobra, mentre un terç del primer 
món pateix obesitat per causa d’una ingesta excessiva o inadequada.

El sistema alimentari actual sovint no considera els aliments com a bens bàsics 
sinó com a mercaderies transaccionals en contextos de relacions desiguals entre els 
agents de la cadena alimentària que porten a la sobreproducció i a la ineficiència 
en l’assignació de recursos i en l’establiment de preus. En aquest context, les pràcti-
ques comercials deslleials entre els diferents agents de la cadena alimentària s’han 
identificat com una de les principals causes de generació de pèrdues i malbarata-
ment alimentari.

Quan parlem d’aliments, estem parlant de moltes persones que treballen al llarg 
de tota la cadena alimentària i a tot el territori, per a que els aliments arribin cada 
dia a la nostra taula i estem parlant d’un sector fonamental per a l’economia del 
nostre país i uns dels principals generadors de llocs de treball. És per això que ali-
mentar-se va mes enllà de ser una necessitat. Els aliments ens proporcionen plaer 
i generen espais per a les relacions socials, són font de riquesa i contribueixen a la 

Correció d'errades de publicació
Les esmenes a l’articulat presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà (reg. 38073), de la tramitació 202-00001/12, de la pàgina 21, han estat modificades en el BOPC 360, a la pàgina 9. 
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fixació de població al territori. Els aliments són molt valuosos i per això cal promou-
re’n el seu aprofitament.

La pèrdua i el malbaratament d’aliments s’esdevé en totes les etapes de la cadena 
alimentària i és un fenomen que afebleix l’economia, fa menys competitives les em-
preses, encareix la despesa de les llars i obliga els poders públics a destinar recursos 
per gestionar els aliments excedentaris que s’haguessin pogut aprofitar.

Els efectes ambientals de les pèrdues i el malbaratament alimentari es concreten 
en la reducció de terres fèrtils disponibles, en la pèrdua de diversitat biològica, en 
l’abús en l’ús d’aigua potable i energia, en l’increment de la generació de residus i 
en la contribució al canvi climàtic.

Les pèrdues i el malbaratament alimentari també tenen conseqüències en l’àm-
bit social. La crisi econòmica dels darrers anys, que ha aprofundit les desigualtats 
socials i ha dificultat o impedit l’accés a una feina digna i a l’habitatge a una part 
important de la població, ha impulsat moltes entitats d’iniciativa social i altres or-
ganitzacions sense ànim de lucre a treballar per a la garantia alimentària d’aquestes 
persones. Si bé pèrdues i malbaratament alimentari i pobresa són àmbits diferen-
ciats, aquestes entitats han jugat un paper fonamental en la redistribució d’aliments 
excedentaris amb uns plantejaments que evolucionen cap a models de major impli-
cació de les persones beneficiàries i de propostes de reinserció sociolaboral basades 
en l’economia circular i l’eficiència en l’ús dels recursos.

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura 
(FAO), al món es perden o malbaraten 1.300 milions de tones d’aliments a l’any. La 
FAO calcula que un terç dels aliments produïts es perden o malbaraten al llarg de la 
cadena alimentària, des de la producció primària fins al consum final (FAO, 2011).

A la Unió Europea, es generen anualment al voltant de 88 milions de tones de 
malbaratament alimentari amb un cost estimat de 143.000 milions d’euros (FU-
SIONS, 2016).

Segons la Diagnosi del Malbaratament alimentari a Catalunya (ARC i UAB 
2012) per a l’any 2010, el malbaratament alimentari va ser de 262.471 tones l’any a 
la restauració, els comerços al detall i les llars, el que correspondria a 34,9 kg per 
habitant i any. La xifra seria superior si es consideressin les baules de la producció 
primària, la indústria agroalimentària i la distribució a l’engròs.

El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident, 
tenint en consideració que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consu-
midors, els comerços i els restaurants (ARC i UAB 2012). Això equival a dir que 25,5 
dies de menjar cada any són llençats a les escombraries, un volum que serviria per 
alimentar més de mig milió de persones durant un any.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, 
la distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees 
de terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Cata-
lunya (ARC i UAB 2012).

En termes econòmics, aquest malbaratament alimentari equival a llençar 841 
milions d’euros anuals, d’acord amb el preu mig dels aliments a Espanya (Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2010).

Una vegada evitada al màxim la generació de residus orgànics, cal fomentar el 
seu ús com a recurs, impulsant la recollida selectiva per a permetre la seva valorit-
zació, minimitzant i evitant l’abocament de residus biodegradables en dipòsits con-
trolats en un model de foment de l’economia circular que inclou l’adequada gestió 
d’aquests residus en el cicle alimentari.

La fracció orgànica representa el 37,3% del pes dels residus municipals generats 
a Catalunya (ARC, 2014), segons l’estimació calculada a partir de l’anomenada bos-
sa tipus. És la porció més gran en termes quantitatius i és molt rellevant qualitati-
vament, ja que barrejada amb altres fraccions, dificulta molt la gestió dels residus.
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D’aquest 37,3%, un 7,65% correspon a la fracció vegetal i, la part principal, el 
29,6% correspon a residus alimentaris. Una part d’aquests residus alimentaris són 
menjar que es podria haver consumit.

S’estima que a Catalunya es generen de l’ordre de 1.140.000 tones anuals de resi-
dus alimentaris corresponents a les recollides de residus municipals (ARC, 2017), de 
les quals, aproximadament un terç es recullen selectivament per a la seva valoritza-
ció com a recurs (compost i biogàs), però els altres dos terços encara es mantenen 
barrejats amb altres fraccions i són gestionats en plantes incineradores o dipòsits 
controlats.

S’estima que el 6,3% del total de residus municipals de Catalunya són aliments 
malbaratats (ARC i UAB, 2012). Un ús eficient dels aliments i la conseqüent pre-
venció del malbaratament alimentari també contribuirien a reduir la generació de 
residus municipals.

La prevenció de residus alimentaris i la reutilització de matèries primeres que 
actualment s’eliminen com a residus és part integrant del paquet d’economia circu-
lar de la Comissió Europea per estimular la transició d’Europa cap a una economia 
circular.

Dins del paquet d’economia circular, la Directiva 2018/851/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual se modifica la Directiva 
2008/98/CE sobre els residus obliga els Estats membres a elaborar programes de 
prevenció de residus i a implantar mesures per reduir la generació de residus ali-
mentaris en la producció primària, en la transformació i la fabricació, la venda mi-
norista i altres tipus de distribució d’aliments, en restaurants i serveis alimentaris, 
així com a les llars, dins del compromís de la UE i els països de la UE de complir 
l’objectiu de desenvolupament sostenible 12.3 de reduir a la meitat els residus d’ali-
ments per habitant a nivell minorista i de consumidors el 2030 i reduir les pèrdues 
d’aliments al llarg de les cadenes de producció i subministrament d’aliments.

En l’àmbit català, és pertinent crear una normativa que impliqui tots els agents 
de la cadena alimentària en la prevenció de les pèrdues i el residus alimentaris i, en 
particular, del malbaratament recuperant el valor dels aliments, promovent l’aprofi-
tament dels aliments i concebent les restes alimentàries com un recurs, quantificant 
els aliments descartats i posant en marxa actuacions que incideixin en les causes i 
aportin resultats de millora.

Amb aquesta llei es persegueixen, bàsicament, quatre finalitats. En primer lloc, 
aconseguir la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a Catalunya, 
impulsant la transició cap a un sistema alimentari fonamentat en el reconeixement 
del valor dels aliments i el dret a una alimentació suficient, saludable, nutritiva, ba-
sat en l’economia circular i en l’eficiència en l’ús dels recursos, en la prevenció i en 
l’aprofitament dels aliments. En segon lloc, promoure la sensibilització, correspon-
sabilitat i implicació de tots els agents de la cadena alimentària promovent relacions 
equitatives i mecanismes de col·laboració entre les administracions públiques cata-
lanes, els agents econòmics, els agents socials i la població i impulsant l’acció per la 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament. En tercer lloc, impulsar l’emprenedoria 
econòmica, ambiental i social en la lluita contra les pèrdues i el malbaratament com 
a eina per a la creació d’ocupació i de riquesa contribuint a la inclusió i a la reduc-
ció de les desigualtats socials. En quart lloc, fomentar la investigació i la creació 
de coneixement així com l’aplicació accions innovadores i bones pràctiques com a 
eines de treball per assolir els objectius d’aquesta llei.

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència compartida que té 
la Generalitat en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de 
normes addicionals de protecció, especialment pel que fa en relació a la regulació 
sobre la correcció de la generació de residus (article 144.1e EAC). Així mateix, certs 
aspectes d’aquesta llei es dicten en virtut de les competències exclusives que té la 
Generalitat respecte a la regulació i el desenvolupament del sector agroalimentari 
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(article 116.1.a) i a l’ordenació administrativa de l’activitat comercial, en els termes 
previstos per l’article 121.1 de l’Estatut, tot respectant el principi d’autonomia local 
i les competències pròpies que l’Estatut confereix als governs locals en relació a la 
regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats eco-
nòmiques previstes a l’article 84.2.i.

També cal tenir en compte les competències exclusives que la Generalitat ostenta 
en matèria de consum, en virtut de l’article 123 EAC, i de manera especial, la re-
gulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris, així com el desple-
gament dels drets dels previstos a l’article 28 de l’Estatut, en relació a les persones 
consumidores i usuàries.

També aborda la competència exclusiva que te la Generalitat en matèria de ser-
veis socials d’acord amb el que estableix l’article 166 EAC, així com la seva relació 
amb els serveis de distribució d’aliments previst a la Cartera de Serveis Socials, amb 
l’objecte d’assegurar una alimentació bàsica i l’atenció social. Pel que fa a l’estruc-
tura, aquesta proposició de llei consta de cinc capítols.

En el Capítol I s’enquadren les disposicions generals de la norma, és a dir, l’ob-
jecte de la mateixa, les definicions, principis rectors en la qual s’inspira, així com 
els agents de la cadena alimentària que hi resten subjecte i la jerarquia de gestió 
que estableix les prioritats d’actuació de gestió de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari.

El Capítol II situa l’àmbit de la regulació en els drets i obligacions, fent una di-
ferenciació de les obligacions de les empreses alimentàries, les obligacions especí-
fiques de les entitats hoteleres i del sector de la restauració, les obligacions de les 
administracions públiques, els drets de les persones consumidores i els drets i obli-
gacions específiques de les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense 
ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments.

El Capítol III s’estableixen les mesures de suport i foment de la prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentari per tal de fomentar l’aprofitament alimen-
tari i conscienciar dels efectes de les pèrdues i el malbaratament dels aliments. En 
aquest capítol també es regula l’Espigolament.

El Capítol IV regula la necessitat que el Govern, a través del Consell Català de 
l’Alimentació, elabori un Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbarata-
ment alimentari. Pla que ha de marcar les línies principals en les que tots els agents 
implicats en aquesta lluita puguin trobar un marc constant de diàleg, de compar-
tir informació i coordinar propostes, així com el foment de mesures de suport en la 
prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, que són l’objectiu de la llei.

El Capítol V, estableix el règim sancionador en el cas de que no es compleixin les 
obligacions establertes al capítol II.

Finalment, aquesta proposició de llei consta d’una disposició addicional i deu 
disposicions finals.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
La present llei té com objecte establir les accions necessàries a impulsar per tal 

de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari, augmentar l’aprofitament 
dels aliments i la valorització dels residus alimentaris al llarg de tota la cadena ali-
mentària.

1. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 
parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen o llencen.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’estableixen les següents definicions: 
a) Prevenció: segons la definició de l’article 3 punt 12 de la Directiva (UE) 

2008/98/CE.
b) Aliment: segons la definició de l’article 2 del Reglament (CE) No 178/2002.
c) Residu alimentari: segons la definició l’article 3 punt 4 bis de la Directiva (UE) 

2008/98/CE.
d) Malbaratament alimentari: parts comestibles dels aliments que esdevenen 

residus alimentaris.
e) Pèrdues alimentàries: les parts comestibles dels aliments que queden a l’explo-

tació mateixa, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per fer compostatge in situ.
f) Data de consum preferent o data de durada mínima d’un aliment: segons la 

definició de l’article 2.2 r) del Reglament UE 1169/2011 d’informació alimentaria 
facilitada al consumidor.

g) Data de caducitat: segons la definició de l’article 24 del Reglament 
UE 1169/2011 d’informació alimentaria facilitada al consumidor.

h) Entitats d’iniciativa social: segons article 69 de la Llei 12/2007, d’11 d’octu-
bre, de serveis socials.

i) Espigolament: acció de recollida d’aliments inicialment descartats a les explo-
tacions agrícoles amb la finalitat de permetre el seu aprofitament.

j) Microempresa: segons la definició de l’article 2 punt 3 de l’annex I del Regla-
ment (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren 
determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels 
articles 107 i 108 del Tractat (DOUE nº L187 de 26 de juny de 2014).

k) Petites empreses: segons la definició de l’article 2 punt 3 de l’annex I del Re-
glament (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

l) Cadena alimentària: conjunt d’activitats que realitzen els agents als quals 
s’aplica aquesta llei que intervinguin en la producció, transformació, distribució i 
consum d’aliments o productes alimentaris. S’inclou el sector de la hostaleria i la 
restauració.

m) Empresa alimentària: segons la definició de l’article 3 punt 2 del Reglament 
(CE) No 178/2002.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 3

Article 3. Principis rectors
Aquesta llei s’inspira en els següents principis transversals: valor dels aliments 

com a bens bàsics i necessitat essencial per gaudir d’una vida saludable, visió inte-
gral de la cadena alimentària, justícia alimentària, eficiència del sistema alimentari 
i de l’ús dels recursos, promoció de models de producció i consum sostenibles, eco-
nomia circular, corresponsabilitat, col·laboració dels agents implicats i transparèn-
cia en la informació així com la priorització de les accions preventives i la dimensió 
de participació comunitària de les intervencions socials.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 4

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes agents de la cadena alimentària i productes 

i que es descriuen en aquest apartat i duen a terme la seva activitat, de manera ex-
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clusiva en el territori de Catalunya amb independència del lloc on tingui el domicili 
social l’entitat.

Aquests subjectes agents són: 
a) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció d’aliments.
b) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la transformació d’aliments.
c) Persones físiques o jurídiques que es dediquen a la distribució d’aliments.
d) Persones físiques o jurídiques, que es dediquen al sector de l’hostaleria i/o la 

restauració.
e) Persones consumidores, d’acord amb la definició de l’article 111.2 a) de la Llei 

22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
f) Entitats d’iniciativa social que presten serveis de distribució d’aliments.
g) Administracions públiques.
2. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
a) Productes que hagin complert la seva data de caducitat
b) productes recol·lectats en el medi natural
c) els productes per a l’autoconsum
d) La llet crua sense envasar
e) la carn que no hagi estat sacrificada en escorxadors autoritzats
f) els productes obtinguts de la caça i la pesca que prèviament no hagin passat 

per un procés de manipulació
g) Aquells productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària determini 

no aptes pel consum humà

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 13

Article 13 5. Priorització de les accions
Tots els agents de la cadena alimentària han d’adaptar les seves actuacions a la 

següents jerarquia de gestió: 
a) Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. la generació de resi-

dus alimentaris.
b) Utilització dels excedents alimentaris per a l’alimentació humana.
c) Utilització dels excedents per a l’alimentació animal.
d) La valorització material a través de la recuperació d’elements i substàncies 

contingudes en els residus alimentaris per a usos industrials.
e) La valorització material a través de l’obtenció de compost de qualitat.
f) La valorització energètica a través de l’obtenció de biogàs.
g) Altres tipus de valorització energètica.
h) Disposició final. L’abocament en instal·lacions autoritzades.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del títol del capítol II

Capítol II. Drets i Obligacions 

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 5

Article 5. Drets dels agents
Són drets dels agents implicats en els diversos sectors que lluiten contra el mal-

baratament alimentari: 
a) Donar suport a la recerca i a la innovació
b) Promoure canvis normatius que afavoreixin l’aprofitament d’aliments
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c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació d’ali-
ments a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per reglament.

d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, enti-
tats i empreses del sector alimentari respecte l’acció d’aprofitament d’aliments.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 6

Article 6. Obligacions de les empreses alimentàries
1. Les persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció, la transfor-

mació i la distribució d’aliments, al sector de l’hostaleria i/o restauració així com les 
entitats d’iniciativa social estan obligades a: 

a) Disposar i implementar un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

b) Mesurar i informar anualment sobre la quantitat de pèrdues i malbaratament 
alimentari que es generen en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

c) Evitar actuacions encaminades expressament a deixar els aliments en condi-
cions no aptes pel seu consum o valorització, llevat que es pugui justificar aquesta 
acció com la única viable o que estiguin legalment previstes.

d) Recollir selectivament la fracció orgànica, inclosos els residus alimentaris, per 
permetre la seva gestió d’acord amb la jerarquia de gestió de residus.

2. Queden exclosos de les obligacions establerts en els apartats a) i b) les micro-
empreses.

3. Per la realització de les obligacions dels apartats a) i b) les petites empreses, 
les empreses del sector primari i les entitats d’iniciativa social i altres organitza-
cions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments, no excloses en 
el punt 2 anterior, es poden acollir, voluntàriament, a plans sectorials de prevenció 
de pèrdues i malbaratament alimentari.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 

en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.
b) Reduir als supermercats la generació de residus amb la data de consum prefe-

rent superada, així com de residus alimentaris procedents de producte fresc.
c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i social 

promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor 
sobre hàbits de consum més responsables.

d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el 
malbaratament.

e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels resi-
dus alimentaris.

f) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que 
tenen encara potencial d’aprofitament.

g) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

h) Els establiments comercials superiors a 400m2 no podran destinar a residu 
aquells aliments que hagin superat la data de consum preferent.

i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb data 
de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais separats de 
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la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la seva venda amb una 
reducció del preu de venda al públic.

j) Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no es 
podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i distribuïdores 
hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o entitats per donar com-
pliment a la priorització establerta a l’article 13 de la present llei.

k) Incrementar la venda a granel dels productes.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 8

Article 8 7. Obligacions específiques de les entitats hoteleres i del sector de la 
restauració

A més de les recollides a l’article 6, són obligacions específiques de les entitats 
hoteleres i del sector de la restauració: 

a) Segregar de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que tenen encara 
potencial d’aprofitament.

b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions emplatades 
i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat.

c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
a) Facilitar a les persones consumidores poder endur-se la beguda i els aliments 

emplatats que no hagi consumit.. Se l’advertirà verbalment al consumidor abans de 
la seva retirada, no tindrà cap cost afegit pel consumidor. A més, a les cartes, els 
menús o al mateix establiment s’haurà d’informar de forma visible i clara que dis-
posen d’aquesta possibilitat.

b) Els envasos destinats al trasllat dels aliments emplatats no consumits hauran 
de ser aptes per a l’ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment recicla-
bles. La persona consumidora podrà portar el seu propi envàs.

f) Les entitats, empreses o administracions que organitzin qualsevol tipus d’es-
deveniment on s’ofereixi degustació, càterings a més de 100 comensals, hauran 
d’acomplir el que indiquen els punts d i e d’aquest mateix article.

g) En el cas de les empreses o entitats gestores de càterings o menjadors escolars, 
s’establiran programes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari en 
col·laboració amb el centre educatiu.

h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 9

Article 9 8. Obligacions de les administracions públiques
1. Són drets de les administracions públiques: 
a) Exigir l’aplicació de mesures per reduir el malbaratament alimentari a tots els 

agents implicats en la cadena d’alimentació.
b) Disposar de tota la informació relativa a plans, mesures i dades estadístiques 

de l’aplicació de mesures en contra del malbaratament alimentari per part de tots els 
agents implicats en aquesta llei.

Són obligacions de les administracions públiques: 
a) Totes les administracions públiques i les entitats del sector públic autonòmi-

ques o locals, han d’incorporar clàusules per prevenir les pèrdues i el malbarata-
ment alimentari en els contractes públics o convenis de gestió de serveis que inclo-
guin la gestió d’aliments.

b) Facilitar la creació d’espais de distribució d’excedents alimentaris per a la seva 
distribució per part de les entitats d’acció social.
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c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-
peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

d) Crear un sistema d’informació per recollir i analitzar les dades resultants de 
l’obligació prevista a l’article 6.1 b) en els termes que s’estableixin reglamentària-
ment.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 10

Article 10 9. Drets de les persones consumidores
Les persones consumidores tenen dret a: 
a) Una alimentació saludable.
b) Rebre informació per part de les administracions públiques, d’entitats relacio-

nades amb l’alimentació, titulars de supermercats, hipermercats, mercats o comer-
ços al detall sobre els programes el malbaratament d’aliments que cadascú d’aquests 
agents de la cadena alimentària.

c) Rebre formació en el bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les eta-
pes de la cadena alimentària.

a) Accedir a les dades del sistema d’informació previst a l’article 8. b)
b) Endur-se a casa els aliments i begudes sobrants de la seva ració que no hagin 

consumit en un establiment de restauració.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 11.

Article 11. Deures dels consumidors: 
Els consumidors tenen el deure de: 
a) Adoptar hàbits de compra i de consum més sostenibles, afavorint el consum 

de productes de temporada i de proximitat.
b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 

tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent.
c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades 

bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments.
d) Tenir més coneixements sobre el tractament i la conservació dels aliments 

més adequats per perllongar-ne la vida útil.
e) Separar les restes orgàniques perquè puguin ser tractades adequadament.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 12.

Article 12 10. Drets i obligacions específiques de les entitats d’iniciativa social i 
altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments

1. Són drets d’aquestes entitats: 
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder por-

tar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits.
b) Rebre assessorament i informació de les administracions públiques, organitza-

cions del tercer sector social, o empreses privades del sector alimentari.
2. A més de les recollides a l’article 6, són obligacions específiques d’aquestes 

entitats: 
a) Realitzar pràctiques d’higiene correctes en la conservació i manipulació dels 

aliments posats a la seva disposició.
b) Mantenir els locals i equipaments en bon estat de neteja i manteniment.
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c) Disposar dels elements i infraestructures necessàries per conservar, manipular 
i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa al producte 
fresc.

d) Admetre exclusivament aliments d’operadors de la cadena alimentària legal-
ment establerts, i rebutjar els aliments que no compleixin amb la normativa de se-
guretat alimentària.

e) No utilitzar els aliments rebuts per a la seva venda o revenda, excepte quan hi 
hagi autorització expressa del donant.

3. Les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que 
es dediquin a la distribució d’aliments no seran considerades responsables civil, pe-
nal o administrativament dels possibles defectes de naturalesa, durada, envasat o 
aspecte, excepte que aquestes es derivin d’actes negligents o conductes intenciona-
des per a causar aquests defectes.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’adició d’un nou Capítol III

Capítol III. Suport i foment de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 16

Article 16 11. Mesures de suport i foment per a la prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentari

1. Per tal de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari el govern de la 
Generalitat ha de dur a terme les següents accions de foment en: 

a) Coneixement de la problemàtica de les pèrdues i el malbaratament alimentari.
a) Creació d’una plataforma informàtica única per recollir i analitzar totes les da-

des relacionades amb la reducció del malbaratament alimentari per part dels agents 
implicats.

b) Sensibilització, educació i capacitació de tots els agents de la cadena alimen-
tària sobre la necessitat de prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimen-
tari, recuperar el valor dels aliments i promoure’n el seu aprofitament. En especial, 
la informació i el coneixement de la diferència entre les dates de consum preferent 
i dates de caducitat.

a) Foment en l’educació: el departament competent en matèria d’ensenyament 
haurà d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienciació, informa-
ció i educació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran d’impartir les escoles 
en els seus plans d’estudis.

c) Foment de la Recerca i innovació sobre noves formes que permetin contribuir 
en la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari i l’aprofitament dels 
aliments. el departament competent en aquesta matèria haurà d’incentivar, fomentar 
i promoure amb recursos econòmics la tasca universitària i dels instituts de recerca 
tecnològica alimentària.

Les administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració amb 
aquestes institucions per tal de fomentar plans d’investigació i recerca en tecnologia 
dels aliments.

d) Foment en la regeneració de residus: el departament competent en matèria 
de medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar la regeneració de 
residus en matèria orgànica.

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà de 
donar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especialment en la 
fracció orgànica de residus municipals (FROM). Aquesta ajuda es podrà materialit-
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zar amb la signatura de convenis de col·laboració per fer més efectiu la regeneració 
dels residus bossa tipus.

e) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a ter-
me campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el 
valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs.

d) L’establiment de les dates de consum preferent de manera responsable per part 
de les empreses alimentàries i l’aprofitament d’aliments amb data de consum prefe-
rent superada.

e) La promoció d’instruments econòmics i la incorporació de la prevenció de 
les pèrdues i el malbaratament alimentari i l’aprofitament dels aliments com a ele-
ment a valorar en les accions de foment de les activitats empresarials en el marc del 
desenvolupament de l’economia circular i la bioeconomia i la mitigació del canvi 
climàtic.

f) La incorporació de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari 
en els requisits dels distintius de qualitat ambiental, sistemes de gestió ambiental i 
instruments equivalents.

g) Bones pràctiques comercials al llarg de la cadena alimentària per prevenir la 
generació de pèrdues i malbaratament d’aliments.

h) L’adopció d’acords o convenis de col·laboració entre els agents de la cadena 
alimentària i les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre.

i) Impulsar projectes de caràcter cívic, comunitari, de participació ciutadana i 
de voluntariat que tinguin per finalitat sensibilitzar i promocionar les bones pràcti-
ques que prevenen les pèrdues i el malbaratament d’aliments, en particular, les que 
desenvolupen projectes d’inserció sociolaboral o d’atenció a col·lectius vulnerables.

2. Per tal de prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari i l’adequada ges-
tió dels residus alimentaris, l’Administració local haurà de contribuir a l’assoliment 
de les finalitats d’aquesta llei en l’àmbit de les seves competències.

Esmena 19
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’un nou article 12

Article 12. Espigolament
Les actuacions d’espigolament es podran dur a terme en els termes que s’esta-

bleixin reglamentàriament sempre que es disposi de l’autorització expressa del pro-
pietari o arrendatari de l’explotació a espigolar.

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del Capítol III

Capítol IV. Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament ali-
mentari

Esmena 21
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i de supressió de l’article 14

Article 14 13. Elaboració del Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentari

1. El Govern ha d’elaborar el Pla Estratègic de prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentari amb la col·laboració del Consell Català de l’Alimentació que 
haurà de ser actualitzat amb una periodicitat màxima de cinc anys.

2. El Govern durà a terme aquest Pla Estratègic amb la col·laboració i cooperació 
dels subjectes especificats en l’Article 4 d’aquesta llei, així com amb la resta d’agents 
implicats.
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3. El Pla Estratègic ha d’incloure la planificació general de les activitats de l’ac-
ció per la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, el qual ha de 
quantificar les pèrdues i el malbaratament alimentari en les diferents etapes de la 
de la cadena alimentària i analitzar-ne les causes per determinar els objectius, les 
actuacions de suport i foment, els indicadors i els responsables d’implementar-los.

4. El Pla Estratègic estarà dotat amb recursos econòmics suficients per fer front 
al seu total desplegament.

5. El Pla determinarà els indicadors necessaris i estables per mesurar l’evolució 
del malbaratament alimentari a Catalunya.

6. Tots els agents de la cadena alimentària indicats a l’article 4 d’aquesta llei, 
a excepció dels consumidors, estaran obligats a facilitar a l’administració les da-
des quantitatives i qualitatives establertes al Pla. Aquestes dades seran publicades 
anualment pel Govern de Catalunya.

5. El Govern ha d’avaluar periòdicament el Pla Estratègic.

Esmena 22
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 15 

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
El Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari ha d’incloure, com a 

mínim, les mesures següents, amb el pressupost assignat, els terminis de compli-
ment i els paràmetres avaluables: 

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les adminis-
tracions i les iniciatives privades.

b) Mesures de foment contemplades a l’article 16, per mitjà dels recursos econò-
mics, materials i tècnics que es considerin adequats.

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans.

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 17

Article 17. Consell Català de l’Alimentació
Al Consell Català de l’Alimentació, des de la Comissió de Malbaratament i Sos-

tenibilitat, serà l’encarregat de desenvolupar les següents funcions: 
a) Fer el seguiment de la implantació i desenvolupament de la present Llei.
b) Assessorar, participar, incidir i col·laborar amb les polítiques públiques del 

Govern adreçades a la lluita contra el malbaratament alimentari.
c) Establir els continguts dels Plans Estratègics de Lluita contra el Malbarata-

ment Alimentari necessaris per a cada sector de la cadena alimentària.
d) Participar en la redacció i fer el posterior seguiment del compliment del Pla 

català de lluita contra el malbaratament alimentari.
e) Creació, en col·laboració amb el Govern, dels criteris que han de determinar el 

nou segell de qualitat que identifiqui les bones pràctiques de tots els agents en rela-
ció a les accions, en els termes que recull l’article 19.

f) Regular el tipus d’aliment que es pot donar en funció del seu nivell nutricional
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Esmena 24
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 18

Article 18. Composició del Consell Català de l’Alimentació
El Consell Català de l’Alimentació incorporarà en la seva composició represen-

tants dels gremis, associacions i agents més representatius de Catalunya en relació 
a l’article 4 de la present llei. També hi seran presents representants de les entitats 
d’espigolament, entitats municipalistes, món acadèmic i plataformes ciutadanes.

Esmena 25
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 19

Article 19. Distintiu de Qualitat de lluita Contra el Malbaratament Alimentari
El Govern i el Consell Català de l’Alimentació crearan un distintiu o segell de 

qualitat per a identificar i reconèixer els establiments, empreses i entitats producto-
res, manipuladors, distribuïdors, sector de l’hostaleria i restauració, supermercats, 
hipermercats, mercats, comerços de detall i entitats socials, i administracions pú-
bliques que assoleixin pràctiques o polítiques notables en la reducció del malba-
ratament alimentari, més enllà dels requeriments normatius que es recullen en la 
present llei.

Aquest distintiu o segell s’ha de regular per reglament, que ha d’establir els dife-
rents nivells de categorització, el format del distintiu i la forma d’obtenir-lo. El segell 
haurà de ser visible en els establiments per tal que el consumidor el pugui identificar 
amb facilitat.

El Govern pot establir vies d’ajuts per a facilitar l’obtenció d’aquest distintiu i 
considerarà aquest reconeixement a l’hora d’atorgar altres subvencions o ajuts.

El Govern realitzarà campanyes de promoció anuals en els mitjans de comuni-
cació per a l’obtenció i difusió del distintiu.

Esmena 26
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del capítol IV

Capítol V. Règim sancionador.

Esmena 27
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i supressió de l’article 20

Article 20 14. Inspecció i control
El control de l’actuació dels agents que hi participen en tota la cadena alimentà-

ria pel que fa al compliment de la present llei correspon als organismes competents 
per raó de la matèria.

2. El personal de l’Administració encarregat de les funcions públiques d’inspec-
ció i control té la consideració d’autoritat, i els fets constatats directament per aquest 
personal, formalitzats en un document públic amb els requisits legalment establerts, 
tenen la presumpció de veracitat, llevat que hi hagi una prova en contra.

3. Les empreses o entitats que siguin inspeccionades o controlades resten obliga-
des a prestar la màxima col·laboració en les tasques d’inspecció i control, i també a 
proporcionar les dades necessàries que els siguin sol·licitades.
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Esmena 28
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 21

Article 21. Principis generals del règim sancionador
1. L’incompliment dels deures i de les obligacions que estableix aquesta llei per 

part dels agents de la cadena alimentària que en són responsables comporta l’aplica-
ció del règim sancionador regulat per aquest capítol, sense perjudici del règim esta-
blert per les ordenances municipals que sigui aplicable.

2. El règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica si els fets poden ésser cons-
titutius d’infracció penal ni tampoc si, d’acord amb la legislació, pot ésser aplicable 
un altre règim administratiu o jurisdiccional.

3. En tot allò que no determina aquest capítol són aplicables els principis i les re-
gles generals sobre l’exercici de la potestat sancionadora i el procediment sanciona-
dor, establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria 
de règim jurídic i procediment administratiu comú.

Esmena 29
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 22

Article 22 15. Infraccions
1. L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei constitueixen les 

infraccions administratives que es determinen a l’apartat següent.
2. Són infraccions en matèria de la gestió de residus: 
a) L’exercici d’una activitat de producció, transformació i distribució d’aliments, 

al sector de l’hostaleria i/o restauració així com les entitats d’iniciativa social, sen-
se disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, així 
com l’incompliment dels requisits que ha de contemplar aquest pla, la seva incorrec-
ta aplicació o el falsejament de les dades que s’hi contenen.

b) L’incompliment de l’obligació de mesurament de la quantitat de pèrdues i 
malbaratament alimentari que es generen així com la d’informar anualment sobre 
aquest aspecte.

c) L’incompliment de l’obligació de recollir els residus alimentaris com a fracció 
orgànica per permetre la seva gestió d’acord amb la jerarquia prevista a l’article 5.

d) Dur a terme actuacions encaminades expressament a deixar els aliments en 
condicions no aptes pel seu consum o valorització, llevat que es pugui justificar 
aquesta acció com la única viable o que estiguin legalment previstes.

3. Són infraccions en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries: 
a. No facilitar a la persona consumidora poder endur-se a casa la beguda i els 

aliments emplatats que no hagi consumit.
b. No informar a les cartes, els menús o al mateix establiment de forma visible i 

clara el que estableix l’apartat anterior.
c. No facilitar els envasos destinats al trasllat dels aliments d’acord amb els re-

quisits de l’article 7 b).
d. No admetre l’envàs que porti la persona consumidora.
4. Són infraccions en matèria de comerç: 
a) Utilitzar els aliments rebuts per a la seva venda o revenda, contravenint el 

que estableix l’article 10.2 e) excepte quan hi hagi autorització expressa del donant.
5. Són infraccions en matèria de salut pública: 
a) No realitzar pràctiques d’higiene correctes en la conservació i manipulació 

dels aliments.
b) No mantenir els locals i equipaments en bon estat de neteja i manteniment
c) No disposar dels elements i infraestructures necessàries per poder conservar, 

manipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa 
al producte fresc.
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d) Acceptar aliments que no provinguin d’operadors de la cadena alimentària le-
galment establerts o que no compleixin amb la normativa de seguretat alimentària.

Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 23

Article 23. Concurrència d’infraccions
Si concorren dues infraccions o més imputables a una mateixa persona, i alguna 

d’aquestes infraccions és el mitjà necessari per cometre l’altra o una de les altres, 
s’ha d’imposar a aquesta persona, com a sanció conjunta, la que correspongui a la 
infracció més greu.

Esmena 31
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 24

Article 24. Subjectes responsables de les infraccions
Són responsables de les infraccions tipificades per aquest capítol les persones 

físiques o jurídiques a les quals sigui imputable una acció o una omissió tipificades 
com a infracció per aquesta llei.

Esmena 32
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de l’article 25

Article 25 16. Sancions
1. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 2 tenen la consideració d’infrac-

cions greus excepte que per llur escassa quantia o entitat no mereixin aquesta qua-
lificació, cas en què tenen la consideració d’infraccions lleus, i seran sancionades 
d’acord amb el que s’estableix el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

2. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 3 tenen la consideració d’infrac-
cions lleus, i seran sancionades d’acord amb el que s’estableix a la llei 22/2010 de 
20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya.

3. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 4 tenen la consideració d’infrac-
cions lleus d’acord amb el que s’estableix a l’article 72.1. b) de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires, i seran sancionades de conformitat amb el que es 
preveu a la Llei esmentada.

4. Les infraccions previstes a l’article 15 apartat 5 tindran la consideració d’in-
fraccions lleus, greus o molt greus i seran sancionades d’acord amb els articles 67 
al 70 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i les previsions del Títol V 
de l’esmentada norma.

Esmena 33
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 26

Article 26. Potestat sancionadora
La competència sobre la imposició i graduació de les sancions per la comissió 

d’infraccions molt greus, greus i lleus es determinaran al reglament de la present Llei.

Esmena 34
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 27

Article 27. Procediment sancionador i mesures de caràcter provisional
1. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de règim 

jurídic i procediment de les administracions públiques.
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2. En cas de denúncia, l’òrgan competent ha d’incoar el procediment sancionador 
si els fets denunciats presenten indicis mínimament consistents o creïbles d’infrac-
ció, i pot adoptar d’ofici o a instància de part, mitjançant un acord motivat, mesures 
de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final en els termes 
establerts per la legislació bàsica i per la legislació de la Generalitat en matèria de 
règim jurídic i procediment administratiu comú.

Esmena 35
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 28

Article 28. Prescripció i caducitat de les infraccions i de les sancions
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de cinc anys; les infraccions 

greus, al cap de tres anys, i les infraccions lleus, al cap d’un any.
2. Les sancions per la comissió d’infraccions molt greus prescriuen al cap de 

cinc anys; per la comissió d’infraccions greus, al cap de tres anys, i per la comissió 
d’infraccions lleus, al cap d’un any.

3. El termini màxim per resoldre i notificar un procediment sancionador és d’un 
any a comptar des de la incoació fins a notificació de la resolució de l’expedient.

Esmena 36
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió del capítol de bonificacions

Capítol IX. Bonificacions

Esmena 37
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de l’article 29

Article 29. Bonificacions
El Govern de Catalunya, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de 

la present Llei, estudiarà bonificacions fiscals entre els agents descrits en l’article 4 
que promoguin i realitzin accions encaminades a la reducció del malbaratament ali-
mentari, més enllà de les que marca la present llei.

En tot cas, es bonificaran els següents casos: 
a) La donació d’aliments a entitats d’acció social. En aquest cas, una part de la 

bonificació aniran als productors i pagesos originaris del producte donat.
b) La transformació d’excedents en productes de major durada.

Esmena 38
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional primera

Primera. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
S’addiciona una lletra d) a l’article 41 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 

pública, amb la redacció següent: 
«d) Col·laborar amb les administracions públiques, amb els diversos agents i amb 

les organitzacions de consumidors i usuaris en la lluita contra el malbarata– ment 
alimentari.».

Esmena 39
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional segona

Segona. Agència de Residus de Catalunya
S’addiciona una lletra f) a l’article 57 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju– 

liol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, amb la redac-
ció següent: 
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«e) Elaborar programes específics per la reutilització de residus orgànics pro– 
vinents del malbaratament alimentari.» 

Esmena 40
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional tercera

Tercera. Termini d’elaboració 
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar 

el Pla establert en l’article 14.

Esmena 41
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional quarta

Quarta. Avaluació del Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
1. En el termini d’un mes després de la vigència de cada any del Pla, el Govern 

haurà de presentar l’informe d’avaluació, que estableix l’apartat segon de l’article 
14.7 d’aquesta llei al Parlament de Catalunya, mitjançant la comissió pertinent per 
raó de la matèria.

2. L’informe establert en l’apartat anterior podrà ser objecte de deliberació pels 
grups parlamentaris.

Esmena 42
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional sisena

Sisena. Disposicions reglamentàries 
En el termini de sis mesos des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha 

d’aprovar el decret pel qual es desenvolupen les seves disposicions.

Esmena 43
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional setena

En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 
l’espigolament com a activitat complementària a la reducció de l’excedent alimen– 
tari, pel que fa a: 

a) Regulació de la seva activitat.
b) Autorització de les entitats d’economia social i empreses socials per realitzar 

l’activitat d’espigolament.
c) Autorització dels productors, pagesia i empreses.
d) Les condicions de venda o transformació del producte espigolat, prioritzant 

que el producte final vagi a parar a les persones en situació d’exclusió social.
e) Afavorir la inserció laboral dels col·lectius desafavorits mitjançant plans d’ocu– 

pació que complementin la tasca de l’espigolament.
f) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 

aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en– 
tre els col·lectius més desafavorits.

Esmena 44
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició addicional vuitena

Vuitena. Regulació de la publicitat en relació a l’alimentació infantil 
El Govern, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i prè– 

via aprovació del Consell Català de l’Alimentació, regularà la publicitat als mitjans 
de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual de productes i 
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hàbits alimentaris, amb l’objectiu de retirar la publicitat de productes considerats no 
saludables per a una alimentació sana i equilibrada destinat als menors de 16 anys.

Esmena 45
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició addicional primera

Primera. Foment d’instruments econòmics
El govern de Catalunya, a partir de l’entrada en vigor de la present llei, ha de 

promoure instruments econòmics per fomentar la prevenció de les pèrdues i el mal-
baratament alimentari. Especialment es prioritzaran les línies d’ajuts que fomentin 
l’economia circular, la prevenció de residus, la cooperació i innovació, la millora 
de la competitivitat de les indústries agroalimentàries, el foment de les inversions 
relatives a la mitigació canvi climàtic per un ús més eficient en la transformació 
d’aliments, la promoció de la venda de proximitat i la transformació d’aliments per 
finalitats socials.

Esmena 46
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió de la disposició final segona

Segona. Disposicions amb augment de crèdits o disminució d’ingressos 
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 47
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final segona

Segona. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
El DARP, com a Departament competent en matèria d’alimentació i regulador 

de la cadena alimentària, te funcions d’impulsar la prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament i l’aprofitament dels aliments al llarg de la cadena alimentària, i 
exercir el control i la inspecció en l’àmbit de les seves competències.

Esmena 48
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final tercera

Tercera. Agència Catalana del Consum
S’addiciona una lletra q) a l’article 3 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de 

creació de l’Agència Catalana del Consum amb el contingut següent: 
q) Vetllar perquè es duguin a terme els mecanismes d’informació en relació amb 

l’aprofitament dels aliments i la prevenció del malbaratament alimentari.

Esmena 49
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació de la disposició addicional sisena

Quarta. Desplegament reglamentari
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar 

les disposicions reglamentàries previstes en aquesta llei.
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Esmena 50
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final cinquena

Cinquena. Pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari
El contingut del Pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari pre-

vist a l’article 6 1. a) s’ha d’establir mitjançant una norma de caràcter reglamentari.

Esmena 51
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final sisena

Sisena. Mesura i informació anual de la quantitat de pèrdues i malbaratament 
alimentari

La mesura i informació anual sobre la quantitat de pèrdues i malbaratament ali-
mentari prevista a l’article 6 1. b) s’ha d’establir mitjançant una norma de caràcter 
reglamentari.

Esmena 52
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final setena

Setena. Sistema d’informació de dades de pèrdues i malbaratament alimentari
La creació d’un sistema d’informació per recollir i analitzar les dades de pèrdues 

i malbaratament alimentari prevista a l’article 8 b) s’ha d’establir mitjançant una 
norma de caràcter reglamentari.

Esmena 53
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final vuitena

Vuitena. Regulació de l’espigolament
Les actuacions d’espigolament previstes a l’article 12 s’han d’establir mitjançant 

una norma de caràcter reglamentari.

Esmena 54
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final novena

Novena. Modificació de l’article 97 e) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de ser-
veis socials.

L’apartat e) de l’article 97 e) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis so-
cials, queda redactat de la següent manera: 

«Article 97 Infraccions greus
Són infraccions greus: 
[...].
e) No respectar les condicions econòmiques de la prestació del servei quan com-

porti l’incompliment d’obligacions o prohibicions establertes per llei o disposició 
reglamentària

[...]»

Esmena 55
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició d’una disposició final desena

Desena. Desplegament i execució en matèria de serveis socials
Es faculta el Govern i el conseller o consellera del departament competent en 

matèria de serveis socials perquè dictin les disposicions necessàries per a desplegar 
i executar aquesta llei i perquè adoptin les mesures pertinents amb la mateixa fina-
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litat, en tot allò que faci referència a la prestació de serveis socials de distribució 
d’aliments.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39000)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
posició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 202-00001/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de la Proposició de llei

Proposició de llei per a la prevenció i reducció del malbaratament alimentari

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’Exposició de motius

Exposició de motius
Segons la FAO, s’estima que un terç de tots els aliments produïts a nivell mun-

dial es perden o malbaraten. Gairebé mil milions de persones al món passen gana i 
els governs, les organitzacions internacionals, el sector privat i la societat civil han 
d’implementar accions dirigides a frenar aquesta inacceptable situació. La pèrdua i 
el malbaratament alimentari tenen conseqüències socials, mediambientals i econò-
miques de forma directe, i cal abordar l’arrel del problema.

La pèrdua d’aliments fa referència a qualsevol aliment que es perd en la cadena 
de subministrament entre el productor i el mercat provocat, entre d’altres factors, 
per problemes previs a la collita (plagues, problemes de recol·lecció, emmagatzemat-
ge, empaquetat o transport), manca d’infraestructures o mecanismes legals, o pels 
propis mercats.

Per altra banda, el malbaratament d’aliments fa referència a l’ús alternatiu, no 
alimentari, d’aliments segurs i nutritius per al consum humà que es produeixen en 
tota la cadena alimentària.

Nacions Unides ha inclòs dins els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
de l’Agenda 2030 la reducció del malbaratament d’aliments.

La Unió Europea, per la seva banda, ha intervingut també sobre aquesta pro-
blemàtica. La Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell de 30 
de maig de 2018 per la que es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, 
estableix mesures destinades a protegir el medi ambient i la salut humana mitjan-
çant la prevenció o la reducció de residus, obligant els Estats membres a dissenyar 
programes nacionals específics en aquest àmbit.

La Comissió Europea ha posat les bases per a l’elaboració d’un pla d’acció de 
reducció del malbaratament que ha estat recollit en el paquet sobre economia cir-
cular de l’any 2015, per tal de reforçar la implantació de la jerarquia en la gestió de 
residus des d’una òptica de prevenció i reciclatge, entenent els residus com a nous 
recursos.

Dins d’aquest context neix el projecte Interreg Europe Ecowaste4food, amb la 
finalitat de recolzar i assessorar els diferents territoris dels Estats membres en la re-
ducció del malbaratament d’aliments al llarg de tota la cadena alimentària, mitjan-
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çant la incorporació d’estratègies eco-innovadores a les polítiques locals, regionals, 
estatals i comunitàries.

Així, a França, des de febrer de 2016 es prohibeix per llei que els supermercats 
tirin menjar i existeix l’obligació de donar els excedents a ONG i bancs d’aliments. 
Gràcies a aquestes mesures s’han donat fins a 10 milions de racions de menjar.

A Itàlia, on s’ha multiplicat per 12 la donació d’aliments en 10 anys, les mesures 
adoptades han posat el focus en els avantatges fiscals de les donacions, en rebaixar 
l’IVA, i en la reducció de les traves burocràtiques als supermercats que donin ali-
ments. Finalment, a Gran Bretanya les cadenes de supermercats han de fer pública 
la quantitat de menjar que tiren.

A Espanya, s’han presentat diverses iniciatives parlamentàries en relació al mal-
baratament alimentari: una Proposició no de llei sobre mesures per a combatre el 
balafiament alimentari, sobre l’IVA aplicat a la donació d’aliments i una proposi-
ció de llei per a promoure i facilitar la donació d’aliments. Aquestes tres mesures 
legislatives aprovades o en curs es completen amb l’estratègia «Més aliments, menys 
desaprofitaments» que desenvolupa, des de l’any 2013, el Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i que des de desembre de 2017 ha iniciat la seva 
segona etapa, 2017-2020.

Per altra banda, algunes comunitats autònomes també han legislat sobre aquesta 
matèria, si més no, en àmbits complementaris.

La Comunitat de les Illes Balears, mitjançant el seu projecte de llei de residus 
i sòls contaminants especifica que els establiments d’hostaleria hauran de facilitar 
les restes d’aliments no consumits pels clients, i obliga a botigues i punts de venda a 
no llençar aliments en bon estat i afavorir que el menjar cuinat en equipaments com 
menjadors escolars, hospitals, residències i altres grans grups poden ser donats a 
entitats socials o privades.

En el cas de la Comunitat d’Astúries, es va aprovar una proposició no de llei amb 
l’objectiu de reduir el volum dels aliments de residus al 50%, i que estableixi un pla 
per facilitar la donació d’aliments a través d’entitats socials.

Un darrer exemple és el de la Comunitat de Castella La Manxa, que ha elaborat 
una llei d’Economia Circular que inclou aspectes relacionats amb la reducció del 
malbaratament alimentari.

A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari va ser de 
262.471 tones l’any. Això suposa que a cada català li pertoca un malbaratament 
de 35 kg de menjar anualment. Però la xifra puja a 750.000 tones si al malbarata-
ment de les llars, comerços i restauració se li afegia el que es donava a l’agricultura, 
indústria agroalimentària i a la distribució a l’engròs.

«Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar 
tota la població que passa gana al món». Aquesta era a la conclusió que arribava el 
manifest «Prou Malbaratar Aliments» impulsat per una vuitantena d’entitats i em-
preses del sector alimentari, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Plataforma 
de l’Aprofitament dels Aliments. I és que, només amb la meitat de les pèrdues ali-
mentàries actuals es podria alimentar tota la població que passa gana al món.

Catalunya ha treballat des de fa anys en la reducció de les pèrdues i el malba-
ratament alimentari i en un major aprofitament dels aliments mitjançant propostes 
molt diverses impulsades des tos els sectors, amb la voluntat de recuperar el valor 
els aliments i posar fre al malbaratament, més concretament per aconseguir siste-
mes de producció i consum dels aliments més sostenibles, l’accés universal a una ali-
mentació segura, nutritiva i saludable, la voluntat de generar oportunitats laborals 
i de reduir les desigualtats o de crear, a través de la innovació, noves oportunitats 
de negoci.

Recentment, el Govern de Catalunya, amb la col·laboració d’un ampli teixit so-
cial i sota el paraigües de la seva contribució i participació al projecte europeu In-
terreg Europe Ecowaste4food, del que Catalunya és una de les set regions d’Europa 

Fascicle segon
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sòcies del projecte, s’ha presentat el Pla d’acció per a la prevenció del malbarata-
ment alimentari a Catalunya (2019-2020) amb l’objectiu de reduir el malbaratament 
alimentari a Catalunya, posant en valor els aliments, potenciant la prevenció en ori-
gen i incrementant-ne l’aprofitament, impulsant un marc de treball comú per a totes 
les actuacions que es duen a terme des de tots els sectors de la cadena alimentària 
a partir d’un model de governança en xarxa.

Pel que fa a l’àmbit local, l’estimació de la generació de residus municipals, 
l’anomenada bossa tipus, de Catalunya atorga a la matèria orgànica el 36% del pes 
dels residus municipals generats. És la porció més gran en termes quantitatius i és 
molt rellevant qualitativament, ja que barrejada amb altres fraccions complica molt 
la gestió dels residus.

D’aquest 36%, un 4 % correspon a la fracció vegetal i la part principal, el 32% 
correspon a restes alimentaris, l’anomenada fracció orgànica de residus municipals 
(FORM). Una bona part d’aquests restes alimentaris són simplement menjar comes-
tible desaprofitat.

Aquestes xifres es poden formular afirmant que el 6,3% del total de residus muni-
cipals de Catalunya són aliments malbaratats. Per tant, un ús eficient dels aliments 
podria reduir un 6,3% els residus municipals, que al capdavall es podria llegir com 
el potencial de prevenció de residus atribuïble als residus alimentaris.

El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident, 
tenint en consideració que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consu-
midors, els comerços i els restaurants.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, 
la distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees 
de terreny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Cata-
lunya.

En aquest escenari, cal, doncs, introduir un canvi de comportament i d’actitud 
per part de tots els actors socials, encaminat a recuperar el valor dels aliments i con-
cebre les restes alimentàries com un recurs, aspectes que intenta abordar la present 
iniciativa legislativa.

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència compartida que té 
la Generalitat en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de 
normes addicionals de protecció, especialment pel que fa en relació a la regulació 
sobre la correcció de la generació de residus (Article 144.1.e. EAC). Així mateix, 
certs aspectes d’aquesta llei es dicten en virtut de les competències exclusiva que 
té la Generalitat respecte a la regulació i el desenvolupament del sector alimentari 
(Article 116.1.a.) i l’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de quali-
tat relacionats amb l’activitat comercial (Article 121.1.e.) del nostre Estatut d’Auto-
nomia, tot respectant el principi d’autonomia local i les competències pròpies, que 
l’Estatut li confereix als governs locals en relació a la regulació de l’establiment 
d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les 
de caràcter comercial.

Finalment, pel que fa a l’estructura, aquesta proposició de llei consta de tres 
capítols. En el Capítol I s’enquadren les disposicions generals de la norma, és a dir, 
l’objecte i finalitat de la mateixa, principis rectors en la qual s’inspira, així com els 
subjectes que resten subjecte i aquells sectors que en queden exclosos.

El Capítol II situa l’àmbit de la regulació ens els drets i deures dels destinataris 
de la lluita contra el malbaratament alimentari, fent una diferenciació entre els drets 
i deures de les entitats, dels consumidors i de les entitats d’acció social.

El Capítol III regula la necessitat que el Govern elabori un Pla Estratègic de 
Lluita contra el Malbaratament alimentari. Pla que ha de marcar les línies prin-
cipals en les quals tots els agents afectats en aquesta lluita puguin trobar un marc 
constant de diàleg, de compartir informació i coordinar propostes, així com el fo-
ment de mesures de suport en l’aprofitament alimentari.
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Finalment aquesta proposició de llei consta de vuit disposicions addicionals i 
dues de finals.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 2 de l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
[...]
2. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 

parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen o llencen.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a de l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Malbaratament alimentari: conjunt de productes d’alimentació descartats de 

la cadena agroalimentària per raons econòmiques, estètiques o per la proximitat de 
la data de caducitat, però que continuen sent perfectament comestibles i adequats 
per al consum humà i que, a manca de possibles usos alternatius, acaben eliminats 
com a residus.

[...]

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra e de l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
[...]
e) Espigolar: acció de collir els aliments que han quedat al camp després de la 

collita principal o d’aquelles collites sembrades i/o no recollides, sempre prèvia au-
torització de la persona propietària de l’explotació. S’hi inclouen els aliments des-
cartats del circuit comercial en el procés de triatge dut a terme a les pròpies explo-
tacions agrícoles o als magatzems.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra e bis a l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
[...]
e) Espigolar. Acció de recollir, prèvia autorització del propietari de l’explota-

ció agrícola, els aliments que han quedat en el camp després de la collita general o 
aquells que es descarten del circuit comercial ordinari.

e bis). Aliments o producte alimentari: qualsevol substància o producte destinat 
a ser ingerit per les persones o amb probabilitat raonable de ser-ho, tant si han estat 
transformats total o parcialment, com si no.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra e ter a l’article 2

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
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[...]
e) Espigolar. Acció de recollir, prèvia autorització del propietari de l’explota-

ció agrícola, els aliments que han quedat en el camp després de la collita general o 
aquells que es descarten del circuit comercial ordinari.

e ter). Pèrdues alimentàries: conjunt d’aliments que no entren en el en la cadena 
agroalimentària per un funcionament ineficient de la cadena de subministrament, 
per no complir les normes de comercialització, per catàstrofes naturals o per fenò-
mens adversos.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c de l’apartat 1 de l’article 4

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són: 

[...]
c) Persones físiques o jurídiques, que es dediquen al sector de l’hostaleria, hos-

pitals, residències i/o a la restauració.
[...]

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra e de l’apartat 1 de l’article 4

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són: 

[...]
e) Entitats d’acció social, de voluntariat, espigoladors i d’atenció als col·lectius 

desfavorits i aquelles que realitzen projectes comunitaris.
[...]

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra e bis a l’apartat 1 de l’article 4

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són: 

[...]
e) Entitats d’acció social, de voluntariat i d’atenció als col·lectius desfavorits i 

aquelles que realitzen projectes comunitaris.
e bis) Administracions públiques.
[...]

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra d bis a l’article 5

Article 5. Drets dels agents
Són drets dels agents implicats en els diversos sectors que lluiten contra el mal-

baratament alimentari: 
[...]
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d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, enti-
tats i empreses del sector alimentari respecte l’acció d’aprofitament d’aliments

d bis) Accedir a la base de dades territorialitzada d’empreses i entitats relaciona-
des amb el malbaratament alimentari que s’especifica a l’article 15 de la present llei.

Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c de l’article 6

Article 6. Deures dels productors i fabricants
[...]
c) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues 

Alimentàries en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c bis a l’article 6

Article 6. Deures dels productors i fabricants
Són deures dels productors i els fabricants d’aliments: 
[...]
c bis) Comptabilitzar el producte que es lliuri de forma gratuïta.

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c ter a l’article 6

Article 6. Deures dels productors i fabricants
Són deures dels productors i els fabricants d’aliments: 
[...]
c ter) Adoptar les mesures necessàries per derivar les pèrdues alimentàries a les 

prioritzacions contingudes en l’article 13 de la present llei, d’acord amb el que s’es-
tableixi per via reglamentària.

Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
[...]
b) Aplicar mesures per reduir als establiments de distribució amb data de consum 

preferent superada, així com de productes frescos amb data de caducitat próxima.
[...]

Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
[...]
c) Orientar la marca l’establiment de distribució d’aliments cap a la responsabi-

litat ambiental i social promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i 
informar el consumidor sobre hàbits de consum més responsables.

[...]



BOPC 356
11 de juny de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 46

Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra g de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
[...]
g) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues 

Alimentàries en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.
[...]

Esmena 18
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra h de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
[...]
h) Els establiments comercials tindran la obligació de destinar aquells aliments 

que hagin superat la data de consum preferent a altres usos contemplats a l’article 
13 d’aquesta llei, d’acord amb el que s’estableixi per via reglamentària.

[...]

Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra i de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
[...]
i) Els establiments comercials d’alimentació tindran la obligació de desenvolu-

par i aplicar estratègies que promoguin la venda de productes amb data de consum 
preferent propera.

[...]

Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra j de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
[...]
j) Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no es 

podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i distribuïdores 
hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o entitats per donar com-
pliment a la priorització establerta a l’article 13 de la present llei.

Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra k de l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
[...]
k) Els establiments comercials d’alimentació fomentaran la venda a granel dels 

productes i reduiran l’excés de plàstics en l’empaquetatge dels productes alimentaris.
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Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 8

Article 8. Deures de les entitats hoteleres, hospitals, residències i del sector de 
la restauració

Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’article 8

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
Són deures de les entitats hoteleres, hospitals, residències i del sector de la res-

tauració: 
[...]

Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra h de l’article 8

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
[...]
h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues 

Alimentàries en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra h bis a l’article 8

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
[...]
h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 

els termes que estableixi el Consell català de l’Alimentació.
h bis) En el cas dels hospitals i residències geriàtriques on s’ofereixi servei de cà-

tering o menjador, s’establiran programes de reducció del malbaratament alimentari 
per donar compliment a les prioritats recollides a l’article 13 d’aquesta llei, d’acord 
amb el que s’estableixi per via reglamentària.

Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c bis a l’apartat 2 de l’article 9

Article 9. Drets i deures de les administracions públiques
[...]
2. Són deures de les administracions públiques
[...]
c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-

peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

c bis) Garantir el suport necessari per tal que els establiments comercials com-
pleixin amb els articles 7.h i 7.j de la present llei.

Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c ter a l’apartat 2 de l’article 9

Article 9. Drets i deures de les administracions públiques
[...]
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2. Són deures de les administracions públiques
[...]
c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-

peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

c ter) Garantir els recursos tècnics i formatius necessaris per a que tots els agents 
de la cadena alimentària puguin desenvolupar i complementar el Pla Estratègic de 
Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues Alimentàries.

Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c quater a l’apartat 2 de l’article 9

Article 9. Drets i deures de les administracions públiques
[...]
2. Són deures de les administracions públiques
[...]
c) Dotar de recursos econòmics a les entitats socials que es dediquen a la recu-

peració i canalització de recursos per lluitar contra el malbaratament alimentari, i a 
la contractació de professionals per aquesta finalitat.

c quater) Dotar de recursos econòmics per comprar productes transformats que 
fomentin una alimentació saludable i generin ocupació a col·lectius desfavorits per 
la seva canalització posterior a punts de distribució d’aliments o altres tipus d’orga-
nitzacions que atenguin persones en situació de vulnerabilitat.

Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra a de l’apartat 1 de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social 
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder por-

tar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits i els seus projectes 
socials de caràcter inclusiu. Així mateix, aquestes entitats tenen dret a rebre asses-
sorament i informació de les administracions públiques, organitzacions del tercer 
sector social, o empreses privades del sector alimentari, i allà on radiqui la seva seu.

[...]

Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra b bis a l’apartat 1 de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social 
[...]
b) Rebre suport del sector públic i privat per dotar-se d’infraestructures que faci-

litin i millorin la conservació i processament dels aliments rebuts.
b bis) Rebre suport econòmic per part de les administracions públiques per a la 

compra d’aliments bàsics que fomenten el dret a una alimentació saludable i generen 
ocupació amb els criteris de qualitat de producte i impacte social per sobre del preu.

[...]

Esmena 31
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
[...]
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2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures: 
[...]
d. Rebutjar aliments que no compleixin els requisits bàsics contemplats en la nor-

mativa de seguretat alimentària i en la promoció d’una alimentació sana i saludable.
[...]

Esmena 32
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra g bis a l’apartat 2 de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
[...]
2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures: 
[...]
g. Fomentar la contractació de recursos humans professionalitzats i la participa-

ció dels beneficiaris de les donacions en programes de reducció del malbaratament.
g bis) En cas d’haver de comprar aliments, prioritzar la compra d’aliments sa-

ludables i que generin impacte social valorant-ne la qualitat i l’impacte per sobre 
del preu.

[...]

Esmena 33
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 3 de l’article 12

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
[...]
3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 

d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta d’aliments o la 
seva comercialització dins de projectes socials de caràcter inclusiu, s’equiparen als 
usuaris finals, pel que fa al bon estat de conservació, transport, emmagatzematge i 
ús dels aliments.

Esmena 34
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 5 de l’article 14

Article 14. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
[...]
5. El Pla determinarà els indicadors necessaris i estables per mesurar l’evolució 

del malbaratament alimentari a Catalunya, així com l’evolució dels indicadors de 
seguiment dels incentius fiscals que es contemplen en aquesta llei.

[...]

Esmena 35
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra d bis a l’article 15

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari
[...]
d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-

tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.
d bis) Elaboració d’una base de dades territorialitzada on s’incorporin les em-

preses i entitats relacionades amb el malbaratament i les pèrdues alimentàries, que 
faciliti als agents la canalització dels aliments en relació a la priorització establerta 
a l’article 13 de la present llei.
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Esmena 36
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra f de l’article 16

Article 16. Mesures de foment 
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari i conscienciar dels efectes, que im-

plica el malbaratament d’aliments, el Govern de la Generalitat haurà de dur a terme 
les següents accions de foment: 

[...]
f) Foment de l’emprenedoria social i de projectes socials de caràcter inclusiu per 

tal de fomentar organitzacions sostenibles i innovadores en aquesta matèria.

Esmena 37
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c de l’article 17

Article 17. Consell Català de l’Alimentació
Al Consell Català de l’Alimentació, des de la Comissió de Malbaratament i Sos-

tenibilitat, serà l’encarregat de desenvolupar les següents funcions: 
[...]
c) Establir els continguts dels Plans Estratègics de Lluita contra el Malbaratament 

i les Pèrdues Alimentàries necessaris per a cada sector de la cadena alimentària.
[...]

Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c bis a l’apartat 3 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
3. Són infraccions molt greus: 
[...]
c) Reincidir en una infracció greu. Es considera reincidència la comissió en el 

termini de tres anys de més d’una infracció de la mateixa naturalesa si així ha estat 
declarat per resolució ferma.

c bis) Les males pràctiques comercials que fomentin un malbaratament o unes 
pèrdues alimentàries en qualsevol sector de la cadena alimentària.

[...]

Esmena 39
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a de l’apartat 4 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
4. Són infraccions greus: 
a) No disposar del Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues 

Alimentàries en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.
[...]

Esmena 40
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b de l’apartat 4 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
4. Són infraccions greus: 
[...]
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b) Disposar del Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues 
Alimentàries i no aplicar-ho o fer-ho de forma indeguda, així com falsejar la infor-
mació que conté.

[...]

Esmena 41
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a la lletra c de l’apartat 4 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
4. Són infraccions greus: 
c) La manca de mesurament i de publicació anual de la quantitat de residus ali-

mentaris que es generen, desglossant la part atribuïble al malbaratament.
[...]

Esmena 42
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra e de l’apartat 4 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
4. Són infraccions greus: 
e) No complir amb l’obligació de destinar aquells aliments que hagin superat 

la data de consum preferent a altres usos contemplats a l’article 13 d’aquesta llei, 
d’acord amb el que s’estableixi per via reglamentària.

[...]

Esmena 43
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a de l’apartat 5 de l’article 22

Article 22. Infraccions
[...]
5. Són infraccions lleus: 
a) L’existència d’errors, inexactituds, o la desactualització del Pla Estratègic de 

Lluita contra el Malbaratament i les Pèrdues Alimentàries, també pel que fa al mesu-
rament de les quantitats de residus anuals generats, que tenen l’obligació de disposar 
els agents de la cadena alimentària.

[...]

Esmena 44
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a de l’article 29

Article 29. Bonificacions 
[...]
a) La donació d’aliments a entitats d’acció social, sense ànim de lucre.
[...]

Esmena 45
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c bis a l’article 29

Article 29. Bonificacions 
[...]
c) La inversió en infraestructures de conservació en el camp i en les entitats so-

cials, per a l’aprofitament dels aliments.
c bis) Facilitar l’espigolament
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Esmena 46
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d de la Disposició Addicional Setena

En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 
l’espigolament com a activitat complementària a la reducció de l’excedent alimen-
tari, pel que fa a: 

[...]
d) El producte fresc procedent de l’espigolament no es podrà vendre. En el cas 

de productes transformats, el Govern habilitarà autoritzacions especials per rein-
troduir-los en el circuit comercial mitjançant projectes d’iniciativa social i entitats 
sense ànim de lucre, que tinguin especial impacte entre els col·lectius de la ciutada-
nia més desafavorits.

Esmena 47
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra f de la Disposició Addicional Setena

Setena - Regulació de l’espigolament
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 

l’espigolament com a activitat complementària a la reducció de l’excedent alimen-
tari, pel que fa a: 

[...]
f) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 

aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en-
tre els col·lectius més desafavorits.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 39641)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’arti-
culat de la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 
202-00001/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del títol de la Proposició de Llei

Proposició de Llei per a la prevenció i reducció del malbaratament alimentari i 
les pèrdues alimentàries

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De Modificació de l’article 1.2

1.2. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 
parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen per a un ús no alimentari o llencen.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 2

2.a.bis) Pèrdues alimentàries. Aliments aptes pel consum humà que formen part 
de la producció alimentària i que no arriben a la cadena de consum a causa dels 
sistemes de producció agrícola o industrial, o bé, són descartats per factors relacio-
nats amb les exigències de caràcter estètic o comercial.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 2.e

2.e) Espigolar. Acció de collir els aliments que han quedat al camp després de la 
collita principal o d’aquelles collites sembrades no recollides, sempre prèvia autorit-
zació de la persona propietària de l’explotació. S’hi inclouen els aliments descartats 
del circuit comercial en el procés de triatge dut a terme a les pròpies explotacions 
agrícoles o als magatzems.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 2

2.f) Triatge d’aliments. Acció que es realitza per a separar els aliments frescos 
deteriorats per a que la resta siguin aptes pel consum humà.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 2

2.g) Minves. Productes que els comerços alimentaris retiren regularment de la 
seva oferta, al ser molt propera la seva data de caducitat o de consum preferent, així 
com per altres causes que el fan no comercialitzable.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 6.b

6.b) Adoptar mesures per reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari, inclòs 
aquest concepte en les estratègies de responsabilitat social corporativa.

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 7.i

En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, tindran la obligació d’ex-
posar els productes amb data de consum preferent seran exposats per a la venda al 
públic en espais separats de la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promo-
vent la seva venda amb una reducció del preu de venda al públic.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 7.i*

7.i) Els productes amb data de consum preferent referits a l’article 7.i de la pre-
sent llei, que es retirin de la venda degut al venciment de la seva data de consum 
preferent, no es podran destinar directament a residu ni a alimentació humana. Les 
empreses manipuladores i distribuïdores hauran d’impulsar convenis i acords amb 
altres empreses o entitats per donar compliment a la resta de priorització establerta 
a l’article 13 de la present llei.
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Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 9.2.b

9.2.b) Facilitar la creació d’espais i sistemes de distribució d’excedents alimenta-
ris per a la seva distribució per part de les entitats d’acció social que lluiten contra 
el malbaratament alimentari.

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 10.a

10.a) La salut, a la seguretat alimentària i a una alimentació saludable.

Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 10

10.e) Obtenir la informació veraç i suficient sobre l’estat del producte que adqui-
reix o rep mitjançant la compra o donació.

Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 12.1.a

12.1.a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder 
portar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits i els seus projec-
tes socials de caràcter inclusiu. Així mateix, aquestes entitats tenen dret a rebre as-
sessorament i informació de les administracions públiques, organitzacions del tercer 
sector social, o empreses privades del sector alimentari, i allà on radiqui la seva seu.

Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 12.2.b

12.2.b) No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb 
l’excepció dels projectes inclusius d’inserció laboral de persones en risc social i 
d’allò contingut en la Disposició addicional setena, ni els que no compleixin amb les 
seves normes de comercialització.

Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 12.2

12.2.h) Promoure projectes que creïn ocupació i inserció sociolaboral que inte-
grin a tota la ciutadania, treballant des d’una perspectiva de solidaritat i cohesió 
social.

Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 12.3

12.3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 
d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta d’aliments o la 
seva comercialització dins de projectes socials de caràcter inclusiu, s’equiparen als 
usuaris finals, pel que fa al bon estat de conservació, transport, emmagatzematge i 
ús dels aliments.
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Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 15

15.e) Mesures de suport per a l’aplicació del Pla als petits productori agraris i 
ramaders i als petits artesans.

Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 22

22.3.b.bis) Comprar productes alimentaris mitjançant pràctiques comercials des-
lleials o contràries a les normes de la competència que indueixin o fomentin malba-
ratament alimentari al proveïdor.

Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió de la Disposició Addicional Setena

a) Regulació de la seva activitat.
b) Autorització de les entitats i empreses d’economia social i solidària i organit-

zacions sense ànim de lucre per realitzar l’activitat d’espigolament.
c) Autorització dels productors, pagesia i empreses.
d) Les condicions de venda o recol·lecció, condicionament o transformació del 

producte espigolat, prioritzant per a que el producte final vagi que ha d’anar a parar 
a les persones en situació d’exclusió social segueixi i compleixi amb totes les dispo-
sicions del paquet d’higiene i seguretat alimentària i de les normes de qualitat agro-
alimentària.

d.bis) Els aliments frescos donats i espigolats no es podran vendre a no ser que 
hi hagi una autorització expressa per part del productor o productora. El producte 
que hagi estat processat o transformat en algun d’altre, revaloritzant-ne el valor, es 
podrà comercialitzar en diferents canals sempre que hi hagi un impacte directe cap 
a les persones en situació de vulnerabilitat.

e) Afavorir la inserció laboral dels col·lectius desfavorits mitjançant plans d’ocu-
pació que complementin la tasca de l’espigolament.

h) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 
aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en-
tre els col·lectius més desfavorits i assegurar que disposin de totes les garanties la-
borals.

i) Les Guies de pràctiques correctes d’higiene per a l’espigolament i la transfor-
mació del producte espigolat.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39695)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei sobre 
la reducció del malbaratament alimentari (tram. 202-00001/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 2 de l’article 1

1.2. S’entén per malbaratament alimentari aquells aliments, així com aquelles 
parts no menjables d’aliments, que descartem de la cadena alimentària i que es re-
cuperen o es llencen.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3 a l’article 1

1.3. A més addicionalment al malbaratament alimentari es tindran en compte en 
les accions i plans contemplats en la present llei, les adreçades a la valorització, ges-
tió i reutilització d’aquelles parts no menjables accessòries als aliments.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra a de l’article 2

2.a) Malbaratament d’aliments: Tots els aliments, tal com es defineixen a l’arti-
cle 2 del Reglament (CE) núm. 178/2002 del parlament Europeu i del Consell, que 
s’han convertit en residus.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra e de l’article 2

2.e) Espigolar. Acció de collir els aliments, sense finalitats comercials, que han 
quedat al camp després de la collita principal o d’aquelles collites sembrades/no 
recollides, sempre prèvia autorització del propietari de l’explotació. S’hi inclouen 
els aliments descartats del circuit comercial en el procés de triatge dut a terme a les 
pròpies explotacions agrícoles o als magatzems., els aliments que han quedat en el 
camp després de la collita general o aquells que es descarten del circuit comercial 
ordinari.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de la lletra a del punt 1 de l’article 4

4.1.a) Productors, Manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra h al punt 2 de l’article 4

4.2.h) Aquells productes que no compleixen les normes de comercialització.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra i al punt 2 de l’article 4

4.2.i) Les pèrdues alimentàries derivades de l’aplicació de la política agrària 
comuna.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del títol de l’article 6

Article 6. Deures dels productors i fabricants
Són deures dels productors i els fabricants d’aliments: 
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Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició i modificació de la lletra c de l’article 6

6.c) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari 
en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació, excepte els produc-
tors agraris.

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de la lletra i de l’article 7

7.i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb data 
de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais separats de 
la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la seva venda amb una 
reducció del preu de venda al públic.

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra d al punt 2 de l’article 9

9.2.d) Dotar de recursos econòmics per comprar productes transformats que fo-
mentin una alimentació saludable i generin ocupació a col·lectius desfavorits per la 
seva canalització posterior a punts de distribució d’aliments o altres tipus d’organit-
zacions que atenguin persones en situació de vulnerabilitat.

Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra c al punt 1 de l’article 12

12.1.c) Rebre suport econòmic per part de les administracions públiques per a 
la compra d’aliments bàsics que fomenten el dret a una alimentació saludable i ge-
neren ocupació amb els criteris de qualitat de producte i impacte social per sobre 
del preu.

Esmena 13
GP de Ciutadans
De modificació i addició de la lletra b al punt 2 de l’article 12

12.2.b) No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb 
l’excepció d’allò contingut en la Disposició addicional setena, ni els que no complei-
xin amb les seves normes de comercialització.

Esmena 14
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra h al punt 2 de l’article 12

12.2.h) En cas d’haver de comprar aliments, prioritzar la compra d’aliments sa-
ludables i que generin impacte social valorant-ne la qualitat i l’impacte per sobre 
del preu.

Esmena 15
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 6 de l’article 14

14.6. Tots els agents de la cadena alimentària indicats a l’article 4 d’aquesta llei, 
a excepció dels consumidors, els agricultors i els ramaders, estaran obligats a faci-
litar a l’administració les dades quantitatives i qualitatives establertes al Pla. Aques-
tes dades seran publicades anualment pel Govern de Catalunya.
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Esmena 16
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra b.bis al punt 3 de l’article 22

22.3.b.bis) Comprar productes alimentaris mitjançant pràctiques comercials des-
lleials o contràries a les normes de la competència que indueixen o fomentin malba-
ratament alimentari al proveïdor.

Esmena 17
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra d a l’article 29

29.d) El foment de la realització de pràctiques que facilitin l’espigolament.

Esmena 18
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra e a l’article 29

29.e) L’aportació d’aliments, mitjançant l’autorització d’espigolar sense finalitats 
comercials destinades a reduir les pèrdues alimentàries.

Esmena 19
GP de Ciutadans
De modificació i addició de la Disposició addicional setena

Setena. Regulació de l’espigolament
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de re-

gular l’espigolament sense finalitat comercial com a activitat complementària a la 
reducció de l’excedent alimentari, pel que fa a: 

Esmena 20
GP de Ciutadans
De supressió i addició de la lletra d de la Disposició addicional setena

d) Les condicions de venda recol·lecció, condicionament o transformació del 
producte espigolat, prioritzant per a que el producte final vagi que ha d’anar a parar 
a les persones en situació d’exclusió social segueixi i compleixi amb totes les dis-
posicions del paquet d’higiene i seguretat alimentària i de les normes de qualitat 
agroalimentària.

Esmena 21
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra e de la Disposició addicional setena

e) Guies de pràctiques correctes d’higiene per a l’espigolament i la transformació 
del producte espigolat.

Esmena 22
GP de Ciutadans
De supressió i addició de la lletra g de la Disposició addicional setena

g) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial As-
segurar que els aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que ge-
nerin ocupació entre els col·lectius més desafavorits disposin de totes les garanties 
laborals.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 39741)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei sobre la reducció del malbarata-
ment alimentari (tram. 202-00001/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 2 lletra a

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Pèrdua i malbaratament d’aliments: A més de la definició establerta en l’apar-

tat segon de l’article 1 d’aquesta llei, s’entén per malbaratament d’aliments, les restes 
d’aliments preparats o cuinats menjables, el menjar en bon estat, envasat o no, que 
hom pot trobar dins dels circuits de recollida selectiva de la fracció orgànica de resi-
dus municipals i la recollida de la fracció resta que generen les llars, la restauració i 
la distribució al detall. També aquells que es recuperen o llencen mitjançant el com-
postatge, collites sembrades/no recollides, digestió anaeròbica, producció de bioener-
gia, cogeneració, incineració, disposició a clavegueres, abocadors o rebutjats al mar.

Aquella que l’Alt Panell d’Experts en Seguretat i Nutrició Alimentaria defineix 
com a la pèrdua, en totes les etapes de la cadena alimentaria, de la collita al consum 
massiu, de menjat pensat inicialment per al consum humà, independentment de la 
causa. Malbaratament alimentari es refereix al menjar adient per al consum humà 
descartat o tudat a nivell de consum independentment de la causa.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 3 

Article 3. Principis rectors
Aquesta llei s’inspira en els principis de solidaritat, igualtat, llibertat, compro-

mís, altruisme, responsabilitat, civisme, generositat, cooperació i col·laboració entre 
administracions públiques i agents implicats.

Les administracions públiques hauran d’incentivar el foment d’activitats que im-
pliquin canvis de comportament i d’actitud dels actors socials. Aquestes activitats 
han d’anar encaminades a recuperar el valor del menjar i concebre les restes alimen-
tàries com un recurs, sens perjudici del marc normatiu que afecta els aliments. Les 
administracions públiques haurien de limitar les activitats que impliquin malbarata-
ment de nutrients, fomentant e incentivant la reducció d’aquests residus. Valoritzar 
la inevitable fracció orgànica dels nostres residus com a font de nutrients, fomentant 
la seva recollida de forma que sigui reintroduïda en els cicles de la natura.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 4 punt 1 d’una nova lletra a bis 

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a 

terme la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb inde-
pendència del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són: 

a) Productors, manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
a) bis Importadors.
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Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió a l’article 4 punt 1 lletra e

e) Entitats d’acció social, de voluntariat i d’atenció als col·lectius desfavorits i 
aquelles que realitzen projectes comunitaris.

Les empreses de recollida i gestió de residus.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió a l’article 4 apartat 2

2. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
a) Productes que hagin complert la seva data de caducitat
b) productes recol·lectats en el medi natural
c) els productes per a l’autoconsum
d) La llet crua sense envasar
e) la carn que no hagi estat sacrificada en escorxadors autoritzats
f) els productes obtinguts de la caça i la pesca que prèviament no hagin passat 

per un procés de manipulació
g) Aquells productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària determini 

no aptes pel consum humà

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 5 

Article 5. Drets dels agents
Són drets dels agents implicats en els diversos sectors que lluiten contra el mal-

baratament alimentari: 
a) Donar suport a la recerca i a la innovació
b) Promoure canvis normatius que dificultin la generació d’excedents afavoreixin 

l’aprofitament d’aliments
c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació d’ali-

ments a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per reglament.
c) bis Facilitar la informació requerida sobre els excedents que produeixin.
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques, en-

titats i empreses del sector alimentari respecte l’acció de reducció dels excedents 
d’aprofitament d’aliments

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 6

Article 6. Deures dels productors i fabricants
1. Són deures dels productors i els fabricants d’aliments primaris: 
a) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en 

la indústria alimentària.
a) bis Minimitzar la generació d’excedents 
b) Adoptar mesures per reduir el malbaratament alimentari, inclòs aquest con-

cepte en les estratègies de responsabilitat social corporativa.
b) bis Mantenir una oferta al mercat de productes «imperfectes» 
1. bis I dels fabricants d’aliments: 
a) Subministrar una informació detallada dels residus orgànics generats que si-

gui contrastada amb una recollida individualitzada.
b) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en 

la indústria alimentària.
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c) Seguint el principi de pagament per generació, fer una política de taxes per 
cada sector que tingui un tram subvencionat per aquells que es mantinguin en els per-
centatges inevitables i penalitzi els percentatges de residus superiors als inevitables.

d) Oferir reinvertir les taxes de penalització en implementar amb noves practi-
ques i que minimitzi la generació d’excedents.

1. ter c) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimen-
tari en els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 7

Article 7. Deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa 

en la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.
a) bis Prohibició d’utilitzar clàusules abusives que generen excedent alimentari 

en les relacions amb els productors: penalitzacions per no compliment d’entregues 
que porten a sobre produir per prudència comercial. Impedir les practiques en que 
el client pot valorar la qualitat del producte i rebutjar o total o parcialment sense 
mecanisme d’arbitratge als que es puguin acollir els proveïdors. Mecanisme que tre-
ballin d’ofici sense dependre del seu reclam per part dels productors ja que no sem-
pre està en condicions de fer-ho.

b) Reduir als supermercats la generació de residus alimentaris amb la data de con-
sum preferent superada, així com de residus alimentaris procedents de producte fresc.

b) bis Fomentant, donant suport e incentivant fiscalment les línies de venda de 
productes imperfectes preferentment ecològics.

b) ter Fomentant, donant suport e incentivant fiscalment les línies de venda a 
baix preu de productes d’últim moment.

c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i social 
promovent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor 
sobre hàbits de consum més responsables.

c) bis Mantenir sempre la possibilitat de comprar a l’engròs aquells productes 
que tradicionalment s’han comercialitzat d’aquesta manera

c) ter Penalitzar amb un sobrecost aquests productes es presentin amb embol-
calls innecessaris i que obliguen a comprar quantitats determinades, explicitant el 
cost addicional pel consumidor que te l’embolcall innecessari, com s’ha fet amb la 
bosses de plàstic 

c) quarter Informació petjada de carboni dels productes, especialment d’aquells 
que venen de lluny o han necessitat de llargues cadenes de fred

c) quinquies Promoure el consum de productes de temporada, proximitat i ecolò-
gics, ja que per si mateixos impliquen menys malbaratament de recursos i nutrients

c) sexies Prohibir la publicitat alimentaria dirigida a la infància
c) septies Prohibir les ofertes que afavoreixin un sobreconsum innecessari, tipus 

2x1, rebaixes en la segona unitat, etc.
d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el 

malbaratament.
e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels resi-

dus alimentaris.
f) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que 

tenen encara potencial d’aprofitament.
g) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 

els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.
h) Els establiments comercials superiors a 400m2 no podran destinar a residu 

aquells aliments que hagin superat la data de consum preferent.
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i) En el cas dels supermercats, hipermercats i mercats, els productes amb data 
de consum preferent seran exposats per a la venda al públic en espais separats de 
la resta quinze dies abans del seu venciment, tot promovent la seva venda amb una 
reducció del preu de venda al públic.

i) Els productes amb data de consum preferent que es retirin de la venda no es 
podran destinar directament a residu. Les empreses manipuladores i distribuïdores 
hauran d’impulsar convenis i acords amb altres empreses o entitats per donar com-
pliment a la priorització establerta a l’article 13 de la present llei.

j) Incrementar la venda a granel dels productes.

Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 8 

Article 8. Deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració incloent la res-

tauració col·lectiva: 
a) Segregar de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que tenen encara 

potencial d’aprofitament.
b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions emplata-

des i del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat. Les em-
preses de col·lectivitats treballaran amb els gramatges oficials del Departament de 
Salut per reduir el malbaratament dels plats. A les futures licitacions caldrà definir 
aquests gramatges.

c) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
d) Facilitar al consumidor poder endur-se a casa la beguda i els aliments empla-

tats que no hagi consumit. Se l’advertirà verbalment al consumidor abans de la seva 
retirada, i no tindrà cap cost afegit per al consumidor. A més, a les cartes, els me-
nús o al mateix establiment s’haurà d’informar de forma visible i clara que disposen 
d’aquesta possibilitat.

e) Els envasos destinats al trasllat dels aliments emplatats no consumits haurà 
de ser apte pel transport d’aliments, reutilitzable i/o biodegradable. El consumidor 
podrà portar el seu propi envàs.

f) Les entitats, empreses o administracions que organitzin qualsevol tipus d’es-
deveniment on s’ofereixi degustació, càterings a més de 100 comensals, hauran 
d’acomplir el que indiquen els punts d i e d’aquest mateix article.

g) En el cas de les empreses o entitats gestores de càterings o menjadors escolars, 
s’establiran programes d’educació en la reducció del malbaratament alimentari en 
col·laboració amb el centre educatiu.

h) Disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament alimentari en 
els termes que estableixi el Consell Català de l’Alimentació.

i) Afavorir la compra de productes ecològics, de temporada i proximitat i que tin-
guin dificultats de comercialització tradicional: lletjos, irregulars, amb calibres no 
adequats,... Subvencionar la utilització d’aquests productes en la restauració col·lec-
tiva per compensar les seves majors dificultats a l’hora de ser cuinats. Afavorir els 
circuits curts per garantir la comercialització dels mateixos.

Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 10 apartat c

c. b) Rebre informació de la petjada ecològica dels aliments al seu abast en el 
bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les etapes de la cadena alimentària.

c) bis No rebre publicitat que indueixi al sobre-consum, especialment aquella 
dirigida a la infància.
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Esmena 11
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’adició a l’article 10 apartat d

d. Endur-se a casa les begudes i els aliments emplatats, en envasos que no siguin 
d’un sol ús o biodegradables, que no hagi consumit en un establiment de restauració, 
per evitar que es malbaratin.

Esmena 12
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 10 un nou apartat e

e) Rebre informació dels indicadors relatius de cada establiment sobre els resi-
dus que generen.

Esmena 13
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 10 un nou apartat f

f) Accedir a línies de «productes lletjos» bonificades i a línies d’aliments «últim 
moment».

Esmena 14
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 10 un nou apartat g

g) Endur-se a casa els aliments excedentaris dels menjadors escolars aplicant la 
filosofia de la carmanyola solidaria.

Esmena 15
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de l’article 11 apartat b

b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si 
tenen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent, la seva petja-
da de carboni, el seu grau de proximitat.

Esmena 16
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de l’article 11 apartat c

c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades 
bones pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments i l’estalvi 
d’embolcalls innecessaris i que prioritzin la venda a l’engròs evitant la venda de 
quantitats prefixades i envasades en els aliments que tradicionalment s’han comprat 
a l’engròs.

Esmena 17
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 12 

Article 12. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social 
a) Rebre aliments procedents de la donació i l’espigolament per tal de poder por-

tar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més desfavorits. Així mateix, aques-
tes entitats tenen dret a rebre assessorament i informació de les administracions 
públiques, organitzacions del tercer sector social, o empreses privades del sector 
alimentari, i allà on radiqui la seva seu.

b) Rebre suport del sector públic i privat per dotar-se d’infraestructures que faci-
litin i millorin la conservació i processament dels aliments rebuts.

2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures: 
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a. Garantir la bona conservació dels aliments.
b. No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda, amb l’ex-

cepció d’allò contingut en la Disposició addicional Setena.
c. Distribuir els aliments segons el què estableix la normativa vigent.
d. Rebutjar els excedents alimentaris que no compleixin amb la normativa de 

seguretat alimentària.
e. Disposar dels elements i infraestructures necessàries per poder conservar, ma-

nipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment pel que fa al 
producte fresc.

f. Formar els seus associats envers estratègies per a la reducció del malbarata-
ment alimentari, així com a les persones a les quals es distribueixen els aliments.

g. Fomentar la contractació de recursos humans professionalitzats i la participa-
ció dels beneficiaris de les donacions en programes de reducció del malbaratament.

3. Les organitzacions reconegudes com a organitzacions sense ànim de lucre 
d’acció social que porten, sense ànim de lucre, la distribució gratuïta d’aliments, 
s’equiparen als usuaris finals, pel que fa al bon estat de conservació, transport, em-
magatzematge i ús dels aliments.

Esmena 18
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 13 apartat e

Article 13. Priorització de les accions 
e) La valorització material a través de l’obtenció de compost de qualitat Utilitzar 

els excedents alimentaris inevitables per a fer compost per l’agricultura i aquells 
que per les seves característiques no ho facin recomanable o per el reaprofitament 
energètic, especialment per a la metanització. Utilització de criteris de pagament per 
generació per primar les bones practiques pel que fa a la quantitat i la selecció que 
permeti el compostatge penalitzant els residus mal seleccionats o superiors a allò 
que es consideri inevitable segons les bones pràctiques del sector.

Esmena 19
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al Títol del Capítol III 

Capítol III. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari nacional de 
reducció del malbaratament alimentari.

Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 14 

Article 14. Pla català de lluita contra el malbaratament alimentari nacional de 
reducció del malbaratament alimentari.

Esmena 21
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 14 apartat 1

1. El Govern ha d’elaborar el Pla català nacional de lluita contra el malbarata-
ment alimentari de reducció del malbaratament alimentari amb una periodicitat 
màxima de quatre anys.

Esmena 22
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 14 apartat 2

2. El Govern ha de dur a terme la planificació general de les activitats de l’acció 
contra el malbaratament alimentari, el qual ha de determinar els eixos, les línies 
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estratègiques, els objectius i les mesures a favor de l’aprofitament alimentari que 
calguin.

Esmena 23
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 14 apartat 7

7. Al final de la vigència de cada any, el Govern haurà de realitzar una anàlisis 
avaluatiu sobre la implantació de les polítiques i les línies estratègiques definides en 
el Pla informant del mateix al Consell Català de l’Alimentació, per tal d’aplicar els 
índexs correctors, si s’escau.

Esmena 24
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al Títol de la secció II 

Secció II. Mesures de suport i foment per lluitar contra el malbaratament alimen-
tari reducció del malbaratament alimentari.

Esmena 25
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de l’article 15

Article 15. Contingut del Pla català de lluita contra el malbaratament nacional de 
reducció del malbaratament alimentari

El Pla català de lluita contra el malbaratament nacional de reducció del malba-
ratament alimentari ha d’incloure, com a mínim, les mesures següents, amb el pres-
supost assignat, els terminis de compliment i els paràmetres avaluables: 

a) bis Mesures d’informació estadística dels residus alimentaris generats, amb 
personalització en els casos d’agents significatius de la cadena alimentaria.

a) ter Mesures d’estudi dels sectors productius significatius i de com reduir el 
malbaratament alimentari.

Esmena 26
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició a l’article 15 apartat c

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els bene-
ficis de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre 
els ciutadans sobre el malbaratament alimentari i de suport a les mesures de control 
i foment de la reducció dels excedents.

Esmena 27
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 15 apartat d

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofi-
tament alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

Esmena 28
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 16 

Article 16. Mesures de foment 
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari la reducció del malbaratament i 

conscienciar dels seus efectes, que implica el malbaratament d’aliments, el Govern 
de la Generalitat haurà de dur a terme les següents accions de foment: 

a) Creació d’una plataforma informàtica única per recollir i analitzar totes les da-
des relacionades amb la reducció del malbaratament alimentari per part dels agents 
implicats.
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b) Foment en l’educació: el departament competent en matèria d’ensenyament 
haurà d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienciació, informa-
ció i educació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran d’impartir les escoles 
en els seus plans d’estudis.

c) Foment de la recerca i innovació: el departament competent en aquesta matè-
ria haurà d’incentivar, fomentar i promoure amb recursos econòmics la tasca univer-
sitària i dels instituts de recerca tecnològica alimentària.

Les administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració amb 
aquestes institucions per tal de fomentar plans d’investigació i recerca en tecnologia 
processos de producció, distribució, comercialització i consum que poden evitar el 
malbaratament dels aliments.

Esmena 29
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 16 apartat d

d) Foment en la regeneració de residus: el departament competent en matèria 
de medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar la regeneració de 
residus en matèria orgànica.

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà de 
donar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especialment en la 
fracció orgànica de residus municipals (FROM). Aquesta ajuda es podrà materialit-
zar amb la signatura de convenis de col·laboració per fer més efectiu la regeneració 
dels residus bossa tipus.

Esmena 30
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 16 apartat e

e) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament 
amb la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a ter-
me campanyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el 
valor del menjar i concebre les restes alimentàries com un recurs per significar el 
cost ecològic que té el malbaratament dels aliments i la necessitat d’afavorir un con-
sum responsable que el minimitzi.

Esmena 31
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 16 apartat f

f) Foment de l’emprenedoria social per tal de fomentar organitzacions sosteni-
bles i innovadores en aquesta matèria.

Esmena 32
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 29 

Article 29. Bonificacions 
El Govern de Catalunya, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de 

la present Llei, estudiarà bonificacions fiscals entre els agents descrits en l’article 4 
que promoguin i realitzin accions encaminades a la reducció del malbaratament ali-
mentari, més enllà de les que marca la present llei.

En tot cas, es bonificaran els següents casos: 
a) La donació d’aliments a entitats d’acció social. En aquest cas, una part de la 

bonificació aniran als productors i pagesos originaris del producte donat.
b) La transformació d’excedents en productes de major durada.
c) La inversió en infraestructures de conservació en el camp i en les entitats so-

cials, per a l’aprofitament dels aliments.
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Esmena 33
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a la Disposició Addicional Segona

Segona. Agència de Residus de Catalunya
S’addiciona una lletra f) a l’article 57 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju-

liol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, amb la redac-
ció següent: 

«e) Elaborar programes específics per la reutilització per reduir la generació de 
residus orgànics provinents del malbaratament alimentari d’aliments malbaratats en 
els diferents esglaons de la cadena alimentaria.«»»

Esmena 34
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió a la Disposició Addicional Cinquena 

Cinquena. Acords i convenis de col·laboració
1. Per tal de portar a terme els deures que estableix la present llei, els subjectes 

que hi siguin obligats durant a terme acords o convenis de col·laboració amb les en-
titats d’acció social i comunitària al territori, prioritzant aquelles que tenen com a 
finalitat el treball amb els sectors en exclusió social.

2. Les administracions públiques hauran d’establir la col·laboració i ajuts neces-
saris per a fomentar la materialització d’aquests acords i convenis.

Esmena 35
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió de la Disposició Addicional Setena 

Setena. Regulació de l’espigolament
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha de regular 

l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de lucre, a per la reduc-
ció del l’excedent malbaratament alimentari, pel que fa a: 

a) Regulació de la seva activitat.
b) Autorització de les entitats d’economia social i empreses socials per realitzar 

l’activitat d’espigolament.
c) Autorització dels productors, pagesia i empreses.
d) Les condicions de venda o transformació del producte espigolat, prioritzant 

que el producte final vagi a parar a les persones en situació d’exclusió social.
e) Afavorir la inserció laboral dels col·lectius desafavorits mitjançant plans d’ocu-

pació que complementin la tasca de l’espigolament.
f) Habilitar autoritzacions especials per reintroduir en el circuit comercial els 

aliments espigolats mitjançant projectes d’iniciativa social que generin ocupació en-
tre els col·lectius més desafavorits.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

Proposició de llei de l’esport de Catalunya
202-00009/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 39127; 39161; 39749).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 12.06.2019 al 18.06.2019).
Finiment del termini: 19.06.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

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

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat; GP ERC (reg. 39601; 39637; 39707; 
39750).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

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

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de protecció 
d’oliveres monumentals (tram. 202-00023/12) s’ha reunit el dia 5 de juny de 2019 i, 
d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat 
relator el diputat Jordi Terrades i Santacreu.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, GP Cs; Montserrat Macià i Gou, GP JxCat; 

Irene Fornós Curto, GP ERC; Jordi Terrades i Santacreu, GP PSC-Units; David Cid 
Colomer, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Alejandro Fernández 
Álvarez, SP PPC; diputats

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

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de modifica-
ció parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (tram. 202-00030/12) s’ha reunit el dia 4 de juny de 2019 i, d’acord amb el que 
disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat 
Josep Riera i Font.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
David Mejía Ayra, GP Cs; Josep Riera i Font, GP JxCat;  Adriana Delgado i Her-

reros, GP ERC; David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, GP CatECP; 
Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Esperanza García González, SP PPC; diputats

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 5 de juny de 2019, 
ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la Proposició 
de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya (tram. 202-00030/12).
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Grup Parlamentari Republicà
Adriana Delgado i Herreros substitueix Gerard Gómez del Moral i Fuster

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

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

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 5 de juny de 2019, 
ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de 
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víc-
times de la violència masclista (tram. 202-00033/12) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència 
és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Anna Tarrés i Campà

Grup Parlamentari Republicà
Rut Ribas i Martí

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Beatriz Silva Gallardo

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Natàlia Sànchez Dipp

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 5 de juny de 2019, ha no-
menat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de ports i 
de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 202-00055/12), d’acord amb 
l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada 
pels diputats següents: 
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Grup Parlamentari de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Ferran Roquer i Padrosa

Grup Parlamentari Republicà
Marc Sanglas i Alcantarilla

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
David Cid Colomer

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Natàlia Sànchez Dipp

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; la presidenta de la Comissió, 

Assumpta Escarp Gibert

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del 
calçot
250-00787/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39708).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials
250-00788/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39709).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en les 
prestacions per a casos de dependència
250-00790/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 39603; 39710).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats de millorament i 
rehabilitació integral de l’edifici de l’Escola Milagros Consarnau, de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00791/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 39604; 39711).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les pantalles acústiques i de seguretat a 
Cabrils i Cabrera de Mar
250-00793/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 39605; 39712).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola del 
Bosc, de Rubí
250-00794/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39713).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv
250-00795/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39714).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a 
Núria de Gispert
250-00796/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39715).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la banalització del nazisme i el feixisme
250-00797/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 39606; 39716).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Programa de rendiment professional
250-00798/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39717).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància 
dels centres penitenciaris
250-00799/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39718).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a una campanya feminista a 
Hondures
250-00800/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 39607; 39719).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport a la transferència de poder al Sudan
250-00801/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 39608; 39720).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l’estranger i la il·legalitat d’aquests viatges
250-00802/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39721).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del responsable 
de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
250-00803/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39722).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del president de la 
Generalitat a l’estranger
250-00804/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39723).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador 
de polítiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control 
polític en seu parlamentària
250-00805/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39724).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa 
de desenvolupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la 
impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00806/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39725).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39726).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger i la 
il·legalitat d’aquests viatges
250-00808/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39728).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els experts contractats pel Consell 
de Diplomàcia Pública de Catalunya durant el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
250-00809/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39727).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2019, sobre Infraes-
tructures.cat, corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014
256-00027/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39514).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 12.06.2019 al 14.06.2019).
Finiment del termini: 17.06.2019; 10:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les universitats
300-00140/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 39756 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre universitats, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juny de 2019, amb 
el text següent: 

– Sobre universitats.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
300-00141/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 39859 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juny de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre l’escola inclusiva.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques
300-00142/12

PRESENTACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 39863 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats pú-
bliques catalanes, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 12 i 13 de juny de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la situació de les universitats públiques catalanes.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de les infraestructures 
viàries
300-00143/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 39938 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2019

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de les infraestructures viàries, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 
de juny de 2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre el manteniment de les infraestructu-
res viàries?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la inversió estrangera a Catalunya
300-00144/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 39939 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2019

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la inversió estrangera a Catalunya, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juny 
de 2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la inversió estrangera a Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió
300-00145/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 39956 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Regla-
ment del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inver-
sió, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 
14 de juny de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la indústria i la inversió.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l’ONU 
sobre els presos polítics catalans
300-00146/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 39957 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2019

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

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els presos 
i preses polítics catalans, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 13 i 14 de juny, amb el text següent: 

– Sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els presos i preses polítics 
catalans

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat
300-00147/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 39962 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta 
la Interpel·lació al Govern sobre les forces i cossos de seguretat, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de juny de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre les forces y cossos de seguretat.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític
300-00148/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 39963 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre el rumb polític del Govern, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de juny de 2019, amb el 
text següent: 

– Sobre el rumb polític del Govern.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya, en la sessió tinguda el dia 4 de juny de 2019, d’acord amb 
els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem, ha elegit vicepresidenta la diputada Jéssica 
Albiach Satorres.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
La secretària de la Comissió, Gemma Espigares Tribó; el president de la Comis-

sió, Antoni Morral i Berenguer

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el tancament del servei de radioteràpia a 
Tarragona durant l’estiu
354-00006/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb 
la consellera de Salut sobre el pla de xoc per a recuperar la 
despesa sanitària per càpita i els nivells de serveis i de qualitat en 
l’assistència sanitària pública
354-00028/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre la informació que ha pogut donar a la 
consellera de Cultura per una investigació judicial
354-00068/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 35548).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.06.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el procés per a constituir Barnaclínic en 
una fundació
354-00072/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el procés per a fer fora del Siscat les 
entitats amb afany de lucre i sobre la possibilitat de compra de 
l’Hospital General de Catalunya
354-00073/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica 
i la previsió per al 2019 del Pla nacional d’urgències i atenció 
continuada i de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut 
comunitària
354-00074/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre les perspectives, avaluacions i propostes 
davant la manca de personal d’infermeria a Catalunya
354-00094/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 
15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 268.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre les actuacions i les mesures adoptades pel Departament 
davant l’expedient de regulació d’ocupació anunciat per les empreses 
de vehicles de transport amb conductor
354-00101/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 13, tin-
guda el 05.06.2019, DSPC-C 267.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre l’increment del nombre de persones en 
llista d’espera per a intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques 
i visites a especialistes
354-00103/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre el compliment dels 
objectius del Pla de govern de la dotzena legislatura
354-00104/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 265.

Fascicle tercer
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre l’Àrea de Seguretat 
Institucional i el procés de selecció dels agents que en formaran part
354-00106/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 13 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Interior sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el 
procés de selecció dels agents que en formaran part
354-00107/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 13 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre les iniciatives polítiques previstes perquè 
Catalunya torni a liderar la producció editorial a l’Estat espanyol
354-00110/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 36227).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 05.06.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb 
la consellera de Cultura sobre la creació i els objectius de la 
Mancomunitat Cultural
354-00111/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 36228).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 05.06.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre la reforma de la gestió del Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Martorell (Baix Llobregat)
354-00112/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Soci-
als i Famílies, en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 267.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la política de subvencions 
del Departament de la Presidència
354-00113/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 265.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les 
bones pràctiques tributàries
354-00114/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 268.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre els criteris per a atorgar subvencions a 
les universitats estrangeres
354-00116/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 36957).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 05.06.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu 
departament
354-00126/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 39804).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 05.06.2019.

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

Proposta d’audiència en comissió de Leonor Cantera, professora 
de psicologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret 
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de 
la violència masclista
352-00731/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 13 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01109/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Territori, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 266.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
352-01110/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Territori, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 266.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació Catalana de Confraries de Pescadors amb relació a la 
Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
352-01112/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Territori, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 266.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Moviment 
per la Justícia Climàtica amb relació a la Proposició de llei de ports i 
de transport en aigües marítimes i continentals
352-01113/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Territori, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 266.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb relació a la Proposició de 
llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01120/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Territori, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 266.

Proposta d’audiència en ponència de Maria García Morales, 
portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l’Aigua, amb relació a 
la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
352-01121/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 14 de la Comissió de Territori, el 05.06.2019, DSPC-C 266.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Grau López, portaveu de 
l’Àrea de Natura i Biodiversitat d’Ecologistes en Acció, amb relació 
a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
352-01122/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 14 de la Comissió de Territori, el 05.06.2019, DSPC-C 266.
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Proposta d’audiència en ponència de Daniel Pardo, portaveu de 
l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, amb relació a 
la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
352-01123/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 14 de la Comissió de Territori, el 05.06.2019, DSPC-C 266.

Proposta d’audiència en ponència de Lydia Chaparro, membre 
d’Ecologistes en Acció, amb relació a la Proposició de llei de ports i 
de transport en aigües marítimes i continentals
352-01124/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 14 de la Comissió de Territori, el 05.06.2019, DSPC-C 266.

Sol·licitud de compareixença d’Ángel Juárez, en representació de la 
Coordinadora d’Entitats de Tarragona, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació del sistema sanitari
356-00188/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mesas Magdaleno, president 
de l’Associació de Veïns de Sant Joan de Llefià - Gran Sol, de 
Badalona, davant la Comissió de Salut, perquè informi sobre el 
problema que pateix el barri amb les llistes d’espera sanitàries i la 
manca de professionals d’aquest àmbit
356-00227/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la delegació 
catalana de l’Associació Espanyola de la Malaltia de Behçet davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones 
afectades per aquesta malaltia
356-00230/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de compareixença d’Edgar Vinyals, president de la 
Federació Veus, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de les persones amb experiències en salut mental
356-00232/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de 
l’Institut per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - 
La Casa de Sofia
356-00233/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batiste, director mèdic 
de l’Institut Català d’Oncologia, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els resultats del Servei de Cures Pal·liatives
356-00240/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Salut 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’estat dels treballs 
i el contingut del reglament de desplegament de la Llei 9/2017, 
d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics 
per mitjà del Servei Català de la Salut
356-00285/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a Barcelona 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el coneixement que 
té del tancament del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc 
Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
356-00314/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els programes i el vintè aniversari de la Federació
356-00328/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana de Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la seva activitat
356-00329/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença de Roberto Calderón, president de 
l’Associació Síndrome de Ménière Espanya (Asmes), davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la feina i les activitats de 
l’Associació
356-00337/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, gerent de 
l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les mesures de millorament de l’Institut Català de la 
Salut
356-00338/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del 
segon conveni del Siscat
356-00339/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors davant la Comissió de Salut perquè expliqui els 
acords del segon conveni del Siscat
356-00340/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat 
d’Infermeria - SATSE davant la Comissió de Salut perquè expliqui els 
acords del segon conveni del Siscat
356-00341/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consorci 
Sanitari i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui els acords del segon conveni del Siscat
356-00342/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Catalana 
d’Hospitals davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords 
del segon conveni del Siscat
356-00343/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Entitats de la Salut davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els acords del segon conveni del Siscat
356-00347/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Metges de 
Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els 
motius de la convocatòria de vaga dels metges del Siscat
356-00351/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la darrera campanya de 
vacunació contra la grip i la cobertura que ha tingut a Catalunya
356-00354/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 15 de la Comissió de Salut, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació 
Catalana d’Infermeria i Salut Escolar i de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Salut perquè informin sobre el projecte dels infermers 
escolars als centres educatius per a infants amb necessitats 
sanitàries
356-00371/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació del Sistema d’Emergències 
Mèdiques, el pla de millora tecnològica i les oportunitats per a 
avançar en el model assistencial
356-00373/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del 
transport sanitari
356-00377/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació del transport sanitari
356-00378/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença de Joan Delort i Menal, director del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del 
transport sanitari
356-00379/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de compareixença d’Eloi Badia Casas, vicepresident 
de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
procés de liquidació de l’empresa mixta Aigües de Barcelona
356-00380/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda 
el 05.06.2019, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Eurodistricte 
de l’Espai Català Transfronterer davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la tasca i els projectes de 
l’Eurodistricte
356-00381/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 265.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Xarxa de Cases de la Música davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre aquest projecte
356-00383/12

SOL·LICITUD

Presentació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat, Jenn Díaz Ruiz, del GP ERC, Héc-
tor Amelló Montiu, del GP Cs, Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units, Yolanda 
López Fernández, del GP CatECP (reg. 34827).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.06.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre l’organització del servei d’emergències 
mèdiques i la creació de nous serveis com l’Equip de Complexitat 
Operativa Eco-0
356-00384/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de compareixença de Magí Coscollola Andreu, alcalde de 
Torà, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi de 
l’estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i 
Biosca de la Segarra al Solsonès
356-00391/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 265.

Sol·licitud de compareixença de Cornelio Caubet Camats, alcalde 
de Biosca, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi de l’estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de 
Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
356-00392/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 265.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Residus 
de Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la gestió del Govern per a buidar l’abocador de 
Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
356-00396/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Polseres Candela davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la recerca del càncer infantil
356-00399/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de compareixença de Salvador Busquets Vila, director 
de Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies perquè presenti l’informe «La llar és la clau: 
històries d’un dret reconegut però vulnerat»
356-00400/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 267.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
+Planifica2+Salud davant la Comissió de Salut perquè expliqui la seva 
estratègia per a promoure la salut sexual i reproductiva
356-00401/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa de 
Conservació de la Natura davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l’Obrador del 
Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, 
finançament i canals d’interlocució
356-00402/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa 
de Custòdia del Territori davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l’Obrador del 
Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, 
finançament i canals d’interlocució
356-00403/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre per a 
la Sostenibilitat Territorial davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l’Obrador del 
Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, 
finançament i canals d’interlocució
356-00404/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalunya - La Pedrera davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l’Obrador del 
Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, 
finançament i canals d’interlocució
356-00405/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat 
Conservació Natura Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l’Obrador del 
Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, 
finançament i canals d’interlocució
356-00406/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana de Caça davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la situació del sector i la problemàtica de la 
caça d’ocells
356-00409/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Circuits de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre la gestió de les instal·lacions
356-00411/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 13, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 274.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, 
el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el concurs 
públic per a la licitació d’un contracte de serveis de suport a la 
gestió de processos vinculats a la renda garantida de ciutadania
356-00412/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 13, tin-
guda el 05.06.2019, DSPC-C 267.

Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, 
conseller delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’acord de quitança 
d’una part del deute que el Grupo Zeta tenia amb l’Institut Català de 
Finances
356-00414/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 268.

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les notícies que 
han aparegut en diversos mitjans de comunicació segons les quals 
ha acceptat obsequis d’alt valor patrimonial de particulars
356-00430/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 265.
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Sol·licitud de compareixença de Lluïsa Pla Masip, coordinadora 
assistencial del Centre de Vida Independent, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre les activitats del centre
356-00431/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora 
Catalana contra la Incineració davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè exposi els problemes de contaminació de l’aire 
derivats de les activitats d’incineració
356-00435/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals, perquè informi sobre les activitats i els projectes de l’ens
356-00436/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 265.

Sol·licitud de compareixença de Mercè Conesa i Pagès, presidenta 
del Port de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures per a impulsar un pla 
d’implantació d’energies renovables
356-00437/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Cruset i Domènech, 
president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures 
per a impulsar un pla d’implantació d’energies renovables
356-00438/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00441/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença de la directora assistencial d’Atenció 
Primària davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00442/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Abad i Giralt, directora de 
l’Agència Catalana del Consum, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la 
salut bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya
356-00443/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de 
llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
356-00444/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Ribera Digna davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre el projecte de l’abocador que es vol construir a 
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
356-00450/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, DSPC-C 270.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior i amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i 
Alimentació sobre el programa de prevenció i extinció d’incendis de 
l’estiu del 2019
355-00059/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 12 de la Comissió d’Interior, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 269.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre el 
Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones 
pràctiques tributàries
355-00060/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 268.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 05.06.2019, DSPC-C 268.
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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
355-00061/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 268.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la reforma 
de la gestió del Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Martorell (Baix Llobregat)
355-00062/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 13, tinguda 
el 05.06.2019, DSPC-C 267.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera de la Presidència sobre el compliment dels objectius del 
Pla de govern de la dotzena legislatura
355-00063/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera de la Presidència sobre la política de subvencions del 
Departament de la Presidència
355-00064/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut 
sobre les perspectives, avaluacions i propostes davant la manca de 
personal d’infermeria a Catalunya
355-00065/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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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 del Centre 
Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners de la 
Universitat Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del litoral
353-00198/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 24.04.2019.

Compareixença en ponència de Jorge Guillén, representant de 
l’Institut de les Ciències del Mar, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del litoral
353-00207/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 24.04.2019.

Compareixença en ponència de Josep Maria Aguirre Font, professor 
lector de dret administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador 
docent a la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació del litoral
353-00208/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 24.04.2019.

Compareixença en ponència de Carolina Martí Llambrich, professora 
agregada de geografia de la Universitat de Girona, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00209/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 24.04.2019.
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Compareixença en ponència de Martí Franch, fundador i director de 
l’estudi d’arquitectura del paisatge EMF, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació del litoral
353-00213/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 24.04.2019.

Compareixença en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en 
oceanografia i gestió del medi marí, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del litoral
353-00216/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 24.04.2019.

Compareixença en ponència d’Enric Sagristà, geòleg, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00217/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 24.04.2019.

Compareixença d’Amparo Moreno Sardà, directora del Grup de 
Recerca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania 
Plural, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
l’estat de l’aplicació de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, al món local
357-00086/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 265.

Compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre la política universitària
357-00141/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 06.06.2019, DSPC-C 274.
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Compareixença de Josep Lago, president de S’Ha Acabat!, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els atacs, 
les amenaces i les agressions que pateix l’entitat a les instal·lacions 
de les universitats
357-00459/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 06.06.2019, DSPC-C 274.

Compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat 
de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda per a informar sobre l’acord de quitança d’una part del 
deute que el Grupo Zeta tenia amb l’Institut Català de Finances
357-00469/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 8, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 268.

Compareixença de Salvador Busquets Vila, director de Càritas 
Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies per a presentar l’informe «La llar és la clau: històries d’un 
dret reconegut però vulnerat»
357-00470/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 13, tinguda 
el 05.06.2019, DSPC-C 267.

Compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general 
d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les 
Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per 
a informar sobre la Llei de residus de les Illes Balears
357-00471/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.



BOPC 356
11 de juny de 2019

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 104

Compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar 
sobre la gestió del Govern per a buidar l’abocador de Vacamorta, de 
Cruïlles (Baix Empordà)
357-00472/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.

Compareixença d’una representació de la Xarxa de Conservació 
de la Natura davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
per a informar sobre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, finançament i 
canals d’interlocució
357-00473/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.

Compareixença d’una representació de la Xarxa de Custòdia del 
Territori davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per 
a informar sobre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, finançament i 
canals d’interlocució
357-00474/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.

Compareixença d’una representació del Centre per a la Sostenibilitat 
Territorial davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
per a informar sobre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, finançament i 
canals d’interlocució
357-00475/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.
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Compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya - 
La Pedrera davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
per a informar sobre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, finançament i 
canals d’interlocució
357-00476/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.

Compareixença d’una representació de l’entitat Conservació Natura 
Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
per a informar sobre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, finançament i 
canals d’interlocució
357-00477/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de 
Caça davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a 
informar sobre la situació del sector i la problemàtica de la caça 
d’ocells
357-00478/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.

Compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana 
contra la Incineració davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a exposar els problemes de contaminació de l’aire 
derivats de les activitats d’incineració
357-00479/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.
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Compareixença de Mercè Conesa i Pagès, presidenta del Port de 
Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per 
a informar sobre les mesures per a impulsar un pla d’implantació 
d’energies renovables
357-00480/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.

Compareixença de Josep Maria Cruset i Domènech, president de 
l’Autoritat Portuària de Tarragona, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre les mesures per a 
impulsar un pla d’implantació d’energies renovables
357-00481/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Ribera Digna 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar 
sobre el projecte de l’abocador que es vol construir a Riba-roja 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
357-00482/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
05.06.2019, DSPC-C 270.

Compareixença d’una representació de l’Eurodistricte de l’Espai 
Català Transfronterer davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre la tasca i els projectes de l’Eurodistricte
357-00483/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.
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Compareixença de Magí Coscollola Andreu, alcalde de Torà, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar de l’estat de la 
petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i Biosca de la 
Segarra al Solsonès
357-00484/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.

Compareixença de Cornelio Caubet Camats, alcalde de Biosca, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar de l’estat de 
la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i Biosca de la 
Segarra al Solsonès
357-00485/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre les notícies que han aparegut 
en diversos mitjans de comunicació segons les quals ha acceptat 
obsequis d’alt valor patrimonial de particulars
357-00486/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.

Compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals, per 
a informar sobre les activitats i els projectes de l’ens
357-00487/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 13, tinguda el 05.06.2019, 
DSPC-C 265.
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Compareixença d’Ángel Juárez, en representació de la Coordinadora 
d’Entitats de Tarragona, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la situació del sistema sanitari
357-00488/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença de Jordi Mesas Magdaleno, president de l’Associació 
de Veïns de Sant Joan de Llefià - Gran Sol, de Badalona, davant la 
Comissió de Salut, per a informar sobre el problema que pateix el 
barri amb les llistes d’espera sanitàries i la manca de professionals 
d’aquest àmbit
357-00489/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de la delegació catalana de 
l’Associació Espanyola de la Malaltia de Behçet davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre la situació de les persones afectades 
per aquesta malaltia
357-00490/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’Edgar Vinyals, president de la Federació Veus, 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de les 
persones amb experiències en salut mental
357-00491/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l’Institut per al 
Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de 
Sofia
357-00492/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Compareixença de Xavier Gómez Batiste, director mèdic de l’Institut 
Català d’Oncologia, davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
els resultats del Servei de Cures Pal·liatives
357-00493/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença de la secretària general de Salut davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre l’estat dels treballs i el contingut del 
reglament de desplegament de la Llei 9/2017, d’universalització de 
l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei 
Català de la Salut
357-00494/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de la Federació Espanyola de 
Malalties Rares davant la Comissió de Salut per a informar sobre els 
programes i el vintè aniversari de la Federació
357-00495/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de 
Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la seva activitat
357-00496/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença de Roberto Calderón, president de l’Associació 
Síndrome de Ménière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre la feina i les activitats de l’Associació
357-00497/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Compareixença de Josep Maria Argimon, gerent de l’Institut Català 
de la Salut, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les 
mesures de millorament de l’Institut Català de la Salut
357-00498/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Salut per a explicar els acords del segon conveni del 
Siscat
357-00499/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió de Salut per a explicar els acords 
del segon conveni del Siscat
357-00500/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació del Sindicat d’Infermeria - Satse 
davant la Comissió de Salut per a explicar els acords del segon 
conveni del Siscat
357-00501/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació del Consorci Sanitari i Social de 
Catalunya davant la Comissió de Salut per a explicar els acords del 
segon conveni del Siscat
357-00502/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals 
davant la Comissió de Salut per a explicar els acords del segon 
conveni del Siscat
357-00503/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Entitats de la Salut davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre els acords del segon conveni del Siscat
357-00504/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de Metges de Catalunya 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre els motius de la 
convocatòria de vaga dels metges del Siscat
357-00505/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença de representants de l’Associació Catalana 
d’Infermeria i Salut Escolar i de Comissions Obreres davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre el projecte dels infermers 
escolars als centres educatius per a infants amb necessitats 
sanitàries
357-00506/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la situació del Sistema d’Emergències Mèdiques, el pla de 
millora tecnològica i les oportunitats per a avançar en el model 
assistencial
357-00507/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la situació del transport sanitari
357-00508/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre l’organització del servei d’emergències mèdiques i la creació 
de nous serveis com l’Equip de Complexitat Operativa Eco-0
357-00509/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença de Joan Delort i Menal, director del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la situació del transport sanitari
357-00510/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de l’Associació Polseres Candela 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre la recerca del 
càncer infantil
357-00511/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de la plataforma 
+Planifica2+Salud davant la Comissió de Salut per a explicar la seva 
estratègia per a promoure la salut sexual i reproductiva
357-00512/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Compareixença de Lluïsa Pla Masip, coordinadora assistencial del 
Centre de Vida Independent, davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre les activitats del centre
357-00513/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 
pública a la salut bucodental i la creació del Programa d’atenció 
dental infantil a Catalunya
357-00514/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença de la directora assistencial d’Atenció Primària 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de 
llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
357-00515/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença d’Elisabet Abad i Giralt, directora de l’Agència 
Catalana del Consum, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut 
bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a 
Catalunya
357-00516/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.

Compareixença del director general de Centres Públics davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
357-00517/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 06.06.2019, DSPC-C 271.
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Compareixença del director general de Circuits de Catalunya davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la gestió 
de les instal·lacions
357-00518/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 13, tinguda el 
06.06.2019, DSPC-C 274.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 33

CONVOCADA PER AL 13 DE JUNY DE 2019

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 13 de juny de 2019, a les 9.30 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per-

què faci balanç de l’acció del Govern durant el seu primer any. Tram. 361-00015/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·lici-
tud de compareixença.

3. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar comp-
te del primer any de mandat. Tram. 350-00009/12. President de la Generalitat. 
Substanciació.

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de 
caràcter econòmic. Tram. 202-00054/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única 
davant el Ple (text presentat: BOPC 297, 17).

5. Proposta de resolució per la qual es reitera la presentació a la Mesa del Con-
grés dels Diputats de la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 
23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. 
Tram. 270-00001/12. Junta de Portaveus. Debat i votació.

6. Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Con-
sultes Populars no Referendàries. Tram. 284-00023/11. Grups parlamentaris. De-
signació.

7. Procediment per a designar set membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic. Tram. 284-00031/11. Grups parlamentaris. Designació.

8. Procediment per a elegir sis vocals del Consell Assessor de l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentàries. Tram. 284-00005/12. Grups parlamentaris. 
Designació.

9. Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del Memorial De-
mocràtic. Tram. 284-00002/12. Grups parlamentaris. Designació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les universitats. Tram. 300-00140/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques. Tram. 
300-00142/12. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Substanciació.
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12. Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva. Tram. 300-00141/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el manteniment de les infraestructures viàries. 
Tram. 300-00143/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la inversió estrangera a Catalunya. Tram. 300-
00144/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió. Tram. 300-00145/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l’ONU so-
bre els presos polítics catalans. Tram. 300-00146/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat. Tram. 300-
00147/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític. Tram. 300-00148/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció 
de la infància i l’adolescència. Tram. 302-00109/12. Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social. 
Tram. 302-00111/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política financera i 
pressupostària. Tram. 302-00110/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00112/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis d’emergèn-
cies. Tram. 302-00113/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar. 
Tram. 302-00115/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00121/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 39487 / Coneixement: 05.06.2019

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 i portaveu del Govern, els 
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dies 4 i 5 de juny de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 3 de juny de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 121/2019, de 3 de juny, d’encàrrec del despatx de la consellera 
de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d’Interior els dies 4 i 5 de juny de 
2019, és publicat al DOCG 7889A, de 4 de juny de 2019.
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	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
	355-00061/12
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la reforma de la gestió del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell (Baix Llobregat)
	355-00062/12
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre el compliment dels objectius del Pla de govern de la dotzena legislatura
	355-00063/12
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la política de subvencions del Departament de la Presidència
	355-00064/12
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les perspectives, avaluacions i propostes davant la manca de personal d’infermeria a Catalunya
	355-00065/12
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença en ponència d’una representació del Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners de la Universitat Politècnica de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
	353-00198/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Jorge Guillén, representant de l’Institut de les Ciències del Mar, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
	353-00207/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Josep Maria Aguirre Font, professor lector de dret administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador docent a la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
	353-00208/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Carolina Martí Llambrich, professora agregada de geografia de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
	353-00209/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Martí Franch, fundador i director de l’estudi d’arquitectura del paisatge EMF, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
	353-00213/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanografia i gestió del medi marí, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
	353-00216/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’Enric Sagristà, geòleg, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
	353-00217/12
	Substanciació

	Compareixença d’Amparo Moreno Sardà, directora del Grup de Recerca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’estat de l’aplicació de la Llei 19/2014, de transparèn
	357-00086/12
	Substanciació

	Compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
	357-00141/12
	Substanciació

	Compareixença de Josep Lago, president de S’Ha Acabat!, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els atacs, les amenaces i les agressions que pateix l’entitat a les instal·lacions de les universitats
	357-00459/12
	Substanciació

	Compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre l’acord de quitança d’una part del deute que el Grupo Zeta tenia amb l’Institut Català de Financ
	357-00469/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Salvador Busquets Vila, director de Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’informe «La llar és la clau: històries d’un dret reconegut però vulnerat»
	357-00470/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la Llei de residus de les Illes Balears
	357-00471/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió del Govern per a buidar l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
	357-00472/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Xarxa de Conservació de la Natura davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, finanç
	357-00473/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, finançam
	357-00474/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Centre per a la Sostenibilitat Territorial davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts,
	357-00475/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, finançam
	357-00476/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’entitat Conservació Natura Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el Baròmetre de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d’ajuts, fina
	357-00477/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caça davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la situació del sector i la problemàtica de la caça d’ocells
	357-00478/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana contra la Incineració davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a exposar els problemes de contaminació de l’aire derivats de les activitats d’incineració
	357-00479/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mercè Conesa i Pagès, presidenta del Port de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre les mesures per a impulsar un pla d’implantació d’energies renovables
	357-00480/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Cruset i Domènech, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre les mesures per a impulsar un pla d’implantació d’energies renovables
	357-00481/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Ribera Digna davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el projecte de l’abocador que es vol construir a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	357-00482/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la tasca i els projectes de l’Eurodistricte
	357-00483/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Magí Coscollola Andreu, alcalde de Torà, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar de l’estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
	357-00484/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Cornelio Caubet Camats, alcalde de Biosca, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar de l’estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
	357-00485/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les notícies que han aparegut en diversos mitjans de comunicació segons les quals ha acceptat obsequis d’alt valor patrimonial de particulars
	357-00486/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals, per a informar sobre les activitats i els projectes de l’ens
	357-00487/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ángel Juárez, en representació de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del sistema sanitari
	357-00488/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Mesas Magdaleno, president de l’Associació de Veïns de Sant Joan de Llefià - Gran Sol, de Badalona, davant la Comissió de Salut, per a informar sobre el problema que pateix el barri amb les llistes d’espera sanitàries i la manca de 
	357-00489/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la delegació catalana de l’Associació Espanyola de la Malaltia de Behçet davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de les persones afectades per aquesta malaltia
	357-00490/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Edgar Vinyals, president de la Federació Veus, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació de les persones amb experiències en salut mental
	357-00491/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l’Institut per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de Sofia
	357-00492/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Gómez Batiste, director mèdic de l’Institut Català d’Oncologia, davant la Comissió de Salut per a informar sobre els resultats del Servei de Cures Pal·liatives
	357-00493/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la secretària general de Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre l’estat dels treballs i el contingut del reglament de desplegament de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics 
	357-00494/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut per a informar sobre els programes i el vintè aniversari de la Federació
	357-00495/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva activitat
	357-00496/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Roberto Calderón, president de l’Associació Síndrome de Ménière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut per a informar sobre la feina i les activitats de l’Associació
	357-00497/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Argimon, gerent de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les mesures de millorament de l’Institut Català de la Salut
	357-00498/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut per a explicar els acords del segon conveni del Siscat
	357-00499/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut per a explicar els acords del segon conveni del Siscat
	357-00500/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Sindicat d’Infermeria - Satse davant la Comissió de Salut per a explicar els acords del segon conveni del Siscat
	357-00501/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consorci Sanitari i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut per a explicar els acords del segon conveni del Siscat
	357-00502/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals davant la Comissió de Salut per a explicar els acords del segon conveni del Siscat
	357-00503/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de la Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre els acords del segon conveni del Siscat
	357-00504/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre els motius de la convocatòria de vaga dels metges del Siscat
	357-00505/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar i de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut per a informar sobre el projecte dels infermers escolars als centres educatius per a infants amb necessitats sanitàrie
	357-00506/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del Sistema d’Emergències Mèdiques, el pla de millora tecnològica i les oportunitats per a avançar en el model as
	357-00507/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del transport sanitari
	357-00508/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar sobre l’organització del servei d’emergències mèdiques i la creació de nous serveis com l’Equip de Complexitat Operativa Eco-0
	357-00509/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Delort i Menal, director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del transport sanitari
	357-00510/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Polseres Candela davant la Comissió de Salut per a informar sobre la recerca del càncer infantil
	357-00511/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la plataforma +Planifica2+Salud davant la Comissió de Salut per a explicar la seva estratègia per a promoure la salut sexual i reproductiva
	357-00512/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluïsa Pla Masip, coordinadora assistencial del Centre de Vida Independent, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les activitats del centre
	357-00513/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
	357-00514/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora assistencial d’Atenció Primària davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
	357-00515/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Elisabet Abad i Giralt, directora de l’Agència Catalana del Consum, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infant
	357-00516/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
	357-00517/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Circuits de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la gestió de les instal·lacions
	357-00518/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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