
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 695/XII del Parlament de Catalunya, de posicionament sobre l’acord de 
la Junta Electoral Central del 3 de gener de 2020
250-01135/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 507) 9

Resolució 708/XII del Parlament de Catalunya, de reconeixement als funcionaris i 
voluntaris que van participar en l’extinció de l’incendi de l’estiu de 2019 a la Ribera 
d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00927/12
Adopció 9

Resolució 709/XII del Parlament de Catalunya, sobre la l’adequació de la plantilla 
del Cos de Mossos d’Esquadra per a garantir la seguretat ciutadana
250-00928/12
Adopció 10

Resolució 710/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de la respon-
sabilitat del Cos de Mossos d’Esquadra en el trasllat de presos i la vigilància peri-
metral de les presons
250-00929/12
Adopció 10

Resolució 711/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció urgent de mesures per 
a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses
250-00940/12
Adopció 11

Resolució 712/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’una bossa d’hores 
estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00946/12
Adopció 12

Resolució 713/XII del Parlament de Catalunya, sobre els efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00950/12
Adopció 12

Resolució 725/XII del Parlament de Catalunya, de condemna de l’antisemitisme i de 
les accions contràries a la igualtat de drets de les persones
250-00879/12
Adopció 13

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’optimació energètica dels sistemes de reg i mecàni-
ca de fluids
250-01045/12
Esmenes presentades 14
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Proposta de resolució sobre les cases d’infants
250-01050/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic de Tarragona 
i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics i industrials de Tarragona
250-01058/12
Esmenes presentades 15

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la pèrdua de 80 milions d’euros de fons 
europeus pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el període 2010-2016
354-00198/12
Acord sobre la sol·licitud 16

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 investigació de la no 
utilització dels fons assignats pel Fons Social Europeu entre el 2013 i el 2015
354-00204/12
Acord sobre la sol·licitud 16

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 revocació de l’auto-
rització per a instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca 
i Salou a l’empresa Hard Rock BCN IR
354-00209/12
Acord sobre la sol·licitud 16

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 no execució de més de 
80 milions d’euros de fons europeus en el període 2013-2015
354-00211/12
Acord sobre la sol·licitud 16

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 negociació de l’acord 
entre Ryanair i els treballadors de l’aeroport de Girona
354-00214/12
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma 
de Barcelona l’11 de desembre de 2019
354-00216/12
Rebuig de la sol·licitud 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les mesures adoptades en l’incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Di-
tecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
354-00221/12
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre el protocol per a evitar contaminacions en casos d’accidents en plantes 
químiques
354-00222/12
Acord sobre la sol·licitud 17

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

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Puig, secretari general del Sindicat 
de Metges de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01125/12
Retirada de la sol·licitud 18
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Proposta d’audiència en ponència d’Inma Vivar, responsable de sanitat privada de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
352-01127/12
Retirada de la sol·licitud 18

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de la Unió 
General de Treballadors a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut amb re-
lació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01140/12
Retirada de la sol·licitud 18

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de la Unió Ge-
neral de Treballadors al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut amb 
relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable 
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01141/12
Retirada de la sol·licitud 18

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de Comissions 
Obreres al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut amb relació al Pro-
jecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01142/12
Retirada de la sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres de Comissions 
Obreres a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut amb relació al Projecte de 
llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari 
de l’Institut Català de la Salut
352-01143/12
Retirada de la sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres del Sindicat 
de Metges de Catalunya a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la Salut amb re-
lació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01144/12
Retirada de la sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres del Sindicat de 
Metges de Catalunya al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut amb 
relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable 
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01145/12
Retirada de la sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Infermeria 
Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut
352-01148/12
Retirada de la sol·licitud 20

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut
352-01149/12
Retirada de la sol·licitud 20

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de pro-
ductivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01150/12
Retirada de la sol·licitud 20
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Metges 
de Tarragona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de pro-
ductivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01151/12
Retirada de la sol·licitud 20

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Metges 
de Lleida amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01152/12
Retirada de la sol·licitud 20

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Metges 
de Girona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01153/12
Retirada de la sol·licitud 21

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Infer-
meria de Barcelona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01154/12
Retirada de la sol·licitud 21

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Infer-
meria de Tarragona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01155/12
Retirada de la sol·licitud 21

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Infer-
meria de Lleida amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01156/12
Retirada de la sol·licitud 21

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Infer-
meria de Girona amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01157/12
Retirada de la sol·licitud 21

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Bohigas, doctor en ciències econòmiques 
i empresarials, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01158/12
Retirada de la sol·licitud 22

Proposta d’audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’eco-
nomia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de restabli-
ment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut
352-01159/12
Retirada de la sol·licitud 22

Proposta d’audiència en ponència de Judith Vall Castelló, experta en economia de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de restabliment del comple-
ment de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01160/12
Retirada de la sol·licitud 22

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Carreras, economista i ex-secretari ge-
neral d’Economia, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01161/12
Retirada de la sol·licitud 22

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut
352-01162/12
Retirada de la sol·licitud 22
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Infermeria 
Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut
352-01163/12
Retirada de la sol·licitud 23

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè de Bioètica de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de pro-
ductivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01169/12
Retirada de la sol·licitud 23

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unitat Docent Multipro-
fessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat de l’Institut Català de 
la Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de produc-
tivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01172/12
Retirada de la sol·licitud 23

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Consultiu de Pa-
cients de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01173/12
Retirada de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Salvi i Mas, rector de la Universitat de Giro-
na, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels 
fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat de Girona
356-00612/12
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença de Joan Elias Garcia, rector de la Universitat de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels 
fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat de Barcelona
356-00613/12
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la 
Universitat Autònoma de Barcelona
356-00614/12
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença de María José Figueras, rectora de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’im-
pacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat 
Rovira i Virgili
356-00616/12
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pom-
peu Fabra, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’im-
pacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat 
Pompeu Fabra
356-00617/12
Rebuig de la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de Josep-Eladi Baños, rector de la Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament 
de la Universitat de Vic
356-00618/12
Rebuig de la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació S’ha Acabat davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els fets ocorreguts a les 
universitats l’octubre del 2019
356-00619/12
Rebuig de la sol·licitud 25
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Sol·licitud de compareixença de Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la 
Universitat Politècnica de Catalunya
356-00620/12
Rebuig de la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Universitats per la 
Convivència davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els 
fets ocorreguts en les universitats l’octubre del 2019
356-00621/12
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de Jaume Puy i Llorens, rector de la Universitat de 
Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’impacte 
dels fets d’octubre de 2019 en el funcionament universitari
356-00625/12
Rebuig de la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalu-
nya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l’estudi 
«Pobresa intermitent i fragilitat social» corresponent a l’octubre del 2019
356-00635/12
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Viu Autisme da-
vant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca 
de l’associació per a promoure la inclusió de les persones amb trastorn de l’espec-
tre autista i llurs famílies
356-00647/12
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Comas, presidenta de Dispiera, davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè expliqui les actuacions que 
caldria impulsar per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament
356-00648/12
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Tributs i Jocs davant la Co-
missió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la llicència de joc a Hard Rock 
al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
356-00655/12
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Tapia i Manuel Peinado, representants de l’As-
sociació de Policies LGTBI+ Gaylespol, davant la Comissió d’Interior perquè informin 
sobre les funcions i les activitats de l’Associació
356-00658/12
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la reunió del 9 de desembre de 2019 entre el Depar-
tament d’Interior i els representants sindicals dels mossos d’esquadra
356-00667/12
Retirada de la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la reunió del 9 de desembre de 2019 entre el Departament 
d’Interior i els representants sindicals dels mossos d’esquadra
356-00668/12
Retirada de la sol·licitud 28

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la revocació de l’autorització per a 
instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l’em-
presa Hard Rock BCN IR
355-00115/12
Acord de tenir la sessió informativa 28
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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 no execució de més de 80 milions 
d’euros de fons europeus en el període 2013-2015
355-00116/12
Acord de tenir la sessió informativa 28

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conse-
ller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la negociació de l’acord entre Ryanair 
i els treballadors de l’aeroport de Girona
355-00117/12
Acord de tenir la sessió informativa 28

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
mesures adoptades en l’incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de 
Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
355-00119/12
Acord de tenir la sessió informativa 29

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el pro-
tocol per a evitar contaminacions en casos d’accidents en plantes químiques
355-00120/12
Acord de tenir la sessió informativa 29

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

Compareixença del rector de la Universitat de Girona davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00055/12
Substanciació 29

Compareixença de la directora general de Tributs i Jocs davant la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda per a informar sobre la llicència de joc a Hard Rock al centre re-
creatiu i turístic de Vila-seca i Salou
357-00668/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’estudi «Pobresa in-
termitent i fragilitat social» corresponent a l’octubre del 2019
357-00669/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de l’Associació Viu Autisme davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la tasca de l’associació per a 
promoure la inclusió de les persones amb trastorn de l’espectre autista i llurs famílies
357-00670/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença de Montserrat Comas, presidenta de Dispiera, davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies per a explicar les actuacions que caldria impul-
sar per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual 
i del desenvolupament
357-00671/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’Isabel Tapia i Manuel Peinado, representants de l’Associació de 
Policies LGTBI+ Gaylespol, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
funcions i les activitats de l’Associació
357-00676/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de l’associació Universitats per la Convivència 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els fets ocorre-
guts en les universitats l’octubre del 2019
357-00677/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 695/XII del Parlament de Catalunya, de posicionament 
sobre l’acord de la Junta Electoral Central del 3 de gener de 2020
250-01135/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 507)

En el BOPC 507, a la pàgina 6

On hi diu: 
«Palau del Parlament, 4 de gener de 2020
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió»

Hi ha de dir: 
«Palau del Parlament, 4 de gener de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió»

Resolució 708/XII del Parlament de Catalunya, de reconeixement als 
funcionaris i voluntaris que van participar en l’extinció de l’incendi de 
l’estiu de 2019 a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00927/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 15.01.2020, DSPC-C 413

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 2020, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i volun-
taris que han participat en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre (tram. 250-
00927/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu reconeixement i la seva gratitud en-

vers la tasca duta a terme per tots els funcionaris i voluntaris que van participar 
activament en les feines d’extinció de l’incendi que durant dues setmanes va afec-
tar, l’estiu de 2019, les comarques de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues: 
els bombers de la Generalitat, els bombers voluntaris, els membres de les agrupa-
cions de defensa forestal, els mossos d’esquadra, els policies locals, el personal del 
Servei d’Emergències Mèdiques, el personal de protecció civil, els membres de la 
Unitat Militar d’Emergències de l’Exèrcit de Terra i del 43è Grup de Forces Aèries 
de l’Exèrcit de l’Aire, el personal civil que va col·laborar voluntàriament per donar 
suport als professionals dedicats a las tasques d’extinció i tots els funcionaris i res-
ponsables polítics sobre els quals van recaure las tasques de direcció i coordinació, 
així com de suport logístic.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, i en especial el conseller d’Interi-
or, com a màxim responsable de la gestió de l’emergència, en tant que director del 
pla Infocat, amb el suport del Consell Assessor i del Gabinet d’Informació, a mos-
trar i reiterar el reconeixement i l’agraïment per la tasca duta a terme als funcionaris 
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i voluntaris que van participar en l’extinció d’aquest incendi, en els mateixos termes 
en què ho fa el Parlament.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 709/XII del Parlament de Catalunya, sobre la l’adequació 
de la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra per a garantir la 
seguretat ciutadana
250-00928/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 15.01.2020, DSPC-C 413

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 2020, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra de garantir la seguretat ciutadana (tram. 250-00928/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 47831).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar la Junta de Seguretat de 

Catalunya, si escau, per revisar i determinar la plantilla necessària del Cos de Mos-
sos d’Esquadra i adequar-la a les necessitats actuals i futures per a garantir la segu-
retat ciutadana.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 710/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment 
de la responsabilitat del Cos de Mossos d’Esquadra en el trasllat de 
presos i la vigilància perimetral de les presons
250-00929/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 15.01.2020, DSPC-C 413

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 2020, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància peri-
metral de les presons (tram. 250-00929/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 47887).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar i millorar, quan calgui, els 

protocols i procediments d’actuació dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra 
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pel que fa al trasllat de presos i a la vigilància perimetral de les presons, i assegurar 
que aquestes tasques continuïn en tot cas a càrrec de funcionaris d’aquest cos.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 711/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció urgent 
de mesures per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda 
il·legal a l’espai públic a Roses
250-00940/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 15.01.2020, DSPC-C 413

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 2020, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses (tram. 250-
00940/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 47897).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar els efectius policials necessaris del Cos de Mossos d’Esquadra a 

combatre, en coordinació amb el cos de policia local, la delinqüència organitzada, 
la venda il·legal en l’espai públic i els problemes de seguretat ciutadana que pateix el 
municipi de Roses, problemes que augmenten especialment durant l’estiu.

b) Intensificar proactivament l’actuació contra pràctiques il·lícites i nocives per a 
la seguretat, per la convivència a la via pública, per a l’activitat econòmica dels co-
merços i per als llocs de treball que aquesta activitat genera, i combatre en aquest 
sentit la venda il·legal en l’espai públic, la venda a la manta o la venda ambulant de 
begudes alcohòliques, que són especialment atractives per a les màfies i molt perju-
dicials per als comerciants que pateixen injustament aquestes formes de greu com-
petència deslleial.

c) Incrementar, en la mesura que calgui, la col·laboració i la cooperació amb totes 
les administracions, especialment l’Administració local de Roses i els cossos i for-
ces de seguretat de l’Estat, a fi de detectar, prevenir, investigar i perseguir les pràc-
tiques il·legals i els problemes de seguretat al municipi de Roses.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz
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Resolució 712/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’una 
bossa d’hores estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00946/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 15.01.2020, DSPC-C 413

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 2020, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructu-
rals al Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-00946/12), presentada pel Marc Parés 
Franzi, juntament amb una altra diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 47888).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir per al Cos de Mossos d’Esquadra una bossa d’hores extraordinàries 

suficient per a reduir l’impacte que la manca d’efectius genera en el servei de segure-
tat pública, i actualitzar el preu de l’hora extraordinària, que actualment és inferior 
al preu de l’hora ordinària.

b) Anar renovant aquesta bossa d’hores extraordinàries mentre no se solucioni 
aquesta problemàtica de manca d’efectius.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 713/XII del Parlament de Catalunya, sobre els efectius del 
Cos de Mossos d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00950/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 15.01.2020, DSPC-C 413

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 2020, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista (tram. 250-00950/12), presenta-
da pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 49639).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a l’atenció de les víctimes de violència 

masclista, insta el Govern a: 
a) Potenciar la formació i l’especialització dels efectius del Cos de Mossos d’Es-

quadra destinats al Grup d’Atenció a la Víctima.
b) Continuar fent accions de prevenció específica per a adolescents i joves, entre 

les quals la creació d’un entorn web informatiu per a víctimes de tot tipus d’agressi-
ons, incloent-hi les sexuals.
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c) Dur a terme un programa de formació específica d’anàlisis de col·lectius vul-
nerables, destinat a les unitats de seguretat ciutadana, a fi de dotar-les de millors re-
cursos per a la identificació d’indicis de problemes de violència masclista.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 725/XII del Parlament de Catalunya, de condemna de 
l’antisemitisme i de les accions contràries a la igualtat de drets de 
les persones
250-00879/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 18, 

16.01.2020, DSPC-C 416

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 16 de gener de 2020, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’antisemitisme (tram. 250-00879/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol forma d’antisemitisme en la 

definició de l’Aliança Internacional per al Record de l’Holocaust del 2016 interna-
cionalment reconeguda, segons la qual l’antisemitisme és una determinada percep-
ció dels jueus que es pot expressar com l’odi envers ells, les manifestacions retòri-
ques i físiques del qual s’adrecen a individus jueus o no jueus o a llurs béns, a les 
institucions de les comunitats jueves i a llurs centres de culte.

2. El Parlament de Catalunya defensa la igualtat de drets de tots els ciutadans i 
condemna totes les accions contràries a la igualtat per raó de sexe, de religió, d’opi-
nió o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió,  

Aurora Madaula i Giménez
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’optimació energètica dels sistemes de 
reg i mecànica de fluids
250-01045/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55446 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 17.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55446)

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

1. Mantenir els criteris d’optimització energètica i d’autoconsum en els nous pro-
jectes hidràulics i en aquells que actualment estan en execució, com per exemple el 
Canal Segarra Garrigues, minimitzant l’ús en la mesura del possible de bombes amb 
necessitat de subministrament elèctric de la xarxa.

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

2. Reforçar i donar continuïtat al vigent Pla de Regadius de Catalunya, el qual 
inclou la modernització de les actuals instal·lacions hidràuliques amb l’objectiu de 
millorar-ne la seva eficiència energètica.

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

3. Mantenir i reforçar a les ordres de convocatòria dels ajuts a les comunitats de 
regants els criteris de priorització de la implantació de mesures encaminades a l’es-
talvi energètic i d’aigua en els sistemes de regadiu.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Requerir a l’ACA per a què atorgui ajuts econòmics als ens locals supramu-
nicipals per a millorar l’eficiència energètica dels serveis d’abastament en alta, per 
mitjans sostenibles tècnicament i econòmica.
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Proposta de resolució sobre les cases d’infants
250-01050/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55442 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 17.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55442)

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

1. Modificar l’actual normativa, després d’avaluar-ne la idoneïtat, perquè sigui 
obligatori l’ús de les Cases d’Infants a Catalunya, en el termini d’un any, de manera 
que cap infant sigui avaluat per un altre servei.

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

2. Elaborar un full de ruta, en base als resultats de la prova pilot, que especifi-
qui com es desplegaran les Cases d’Infants i els estàndards de qualitat que tindran.

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

3. Impulsar el seguiment de la implementació i funcionament de la Unitat inte-
grada d’atenció a víctimes d’abús sexual en el si de la Comissió interdepartamental 
per a l’impuls de la protecció efectiva davant els maltractaments a infants i adoles-
cents (CIPEMIA).

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

6. Garantir que les Unitats Integrals d’Atenció als Abusos Sexuals incloguin el 
tractament terapèutic que permeti la recuperació de totes les víctimes.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic 
de Tarragona i de les poblacions limítrofes amb els polígons químics 
i industrials de Tarragona
250-01058/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55450 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 17.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 55450)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació total

Valorar en el marc de la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona 
la necessitat de realitzar un estudi epidiemològic de la Ciutat de Tarragona i de les 
poblacions limítrofes als polígons químics i industrials de Tarragona, amb la fina-
litat de conèixer l’impacte real que tenen les activitats químiques i industrials sobre 
els habitants de la zona.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
la pèrdua de 80 milions d’euros de fons europeus pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies en el període 2010-2016
354-00198/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, en la sessió 21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 411.

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 investigació de la no utilització dels fons assignats pel Fons 
Social Europeu entre el 2013 i el 2015
354-00204/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, en la sessió 21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 411.

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 revocació de l’autorització per a instal·lar i explotar un 
casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l’empresa 
Hard Rock BCN IR
354-00209/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 15, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 412.

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 no execució de més de 80 milions d’euros de fons europeus 
en el període 2013-2015
354-00211/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, en la sessió 21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 411.
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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 negociació de l’acord entre Ryanair i els treballadors de 
l’aeroport de Girona
354-00214/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, en la sessió 21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 411.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça 
Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l’11 de desembre de 
2019
354-00216/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 20, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 413.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les mesures adoptades en l’incendi de 
la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès 
(Vallès Oriental)
354-00221/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
20, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 413.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el protocol per a evitar contaminacions en 
casos d’accidents en plantes químiques
354-00222/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
20, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 413.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Puig, secretari 
general del Sindicat de Metges de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01125/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’Inma Vivar, responsable de 
sanitat privada de la Unió General de Treballadors de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la 
Salut
352-01127/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
de la Unió General de Treballadors a la Mesa Sectorial de l’Institut 
Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
352-01140/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
de la Unió General de Treballadors al Consell d’Administració 
de l’Institut Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01141/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
de Comissions Obreres al Consell d’Administració de l’Institut 
Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
352-01142/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
de Comissions Obreres a la Mesa Sectorial de l’Institut Català de la 
Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement 
de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut
352-01143/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
del Sindicat de Metges de Catalunya a la Mesa Sectorial de l’Institut 
Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
352-01144/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels membres 
del Sindicat de Metges de Catalunya al Consell d’Administració 
de l’Institut Català de la Salut amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01145/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de restabliment del complement de 
productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la 
Salut
352-01148/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte 
de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01149/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01150/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Tarragona amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01151/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Lleida amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01152/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Girona amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01153/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Infermeria de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01154/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Infermeria de Tarragona amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01155/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Infermeria de Lleida amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01156/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Infermeria de Girona amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01157/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.
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Proposta d’audiència en ponència de Lluís Bohigas, doctor en 
ciències econòmiques i empresarials, amb relació al Projecte de 
llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01158/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, 
catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01159/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència de Judith Vall Castelló, experta 
en economia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01160/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Carreras, economista i 
ex-secretari general d’Economia, amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01161/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte 
de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01162/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01163/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè de 
Bioètica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut
352-01169/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària 
de Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut amb relació al 
Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01172/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Consultiu de Pacients de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
restabliment del complement de productivitat variable del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut
352-01173/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.
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Sol·licitud de compareixença de Joaquim Salvi i Mas, rector de la 
Universitat de Girona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 
2019 en el funcionament de la Universitat de Girona
356-00612/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença de Joan Elias Garcia, rector de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat de Barcelona
356-00613/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
356-00614/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença de María José Figueras, rectora 
de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Rovira i Virgili
356-00616/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.



BOPC 514
21 de gener de 2020

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 25 

Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de 
la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Pompeu Fabra
356-00617/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença de Josep-Eladi Baños, rector de la 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’impacte 
dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la 
Universitat de Vic
356-00618/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació S’ha 
Acabat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre els fets ocorreguts a les universitats l’octubre del 2019
356-00619/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Torres Torres, rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Politècnica de 
Catalunya
356-00620/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Universitats per la Convivència davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre els fets ocorreguts en les 
universitats l’octubre del 2019
356-00621/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Puy i Llorens, rector de la 
Universitat de Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre l’impacte dels fets d’octubre de 2019 en el 
funcionament universitari
356-00625/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu 
Roja a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies perquè presenti l’estudi «Pobresa intermitent i fragilitat 
social» corresponent a l’octubre del 2019
356-00635/12

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 21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 411.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Viu Autisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre la tasca de l’associació per a promoure la 
inclusió de les persones amb trastorn de l’espectre autista i llurs 
famílies
356-00647/12

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 21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 411.
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Comas, presidenta de 
Dispiera, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè expliqui les actuacions que caldria impulsar per a millorar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament
356-00648/12

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 21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 411.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Tributs i Jocs 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la 
llicència de joc a Hard Rock al centre recreatiu i turístic de Vila-seca 
i Salou
356-00655/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 15, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 412.

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Tapia i Manuel Peinado, 
representants de l’Associació de Policies LGTBI+ Gaylespol, davant la 
Comissió d’Interior perquè informin sobre les funcions i les activitats 
de l’Associació
356-00658/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 20, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 413.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la reunió del 9 de 
desembre de 2019 entre el Departament d’Interior i els representants 
sindicals dels mossos d’esquadra
356-00667/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió d’Interior, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 413.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre la reunió del 9 de desembre 
de 2019 entre el Departament d’Interior i els representants sindicals 
dels mossos d’esquadra
356-00668/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió d’Interior, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 413.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
la revocació de l’autorització per a instal·lar i explotar un casino 
al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l’empresa 
Hard Rock BCN IR
355-00115/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 15, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 412.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la no 
execució de més de 80 milions d’euros de fons europeus en el 
període 2013-2015
355-00116/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 21, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 411.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la 
negociació de l’acord entre Ryanair i els treballadors de l’aeroport de 
Girona
355-00117/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 21, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 411.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les mesures adoptades en l’incendi de la fàbrica de 
reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
355-00119/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 20, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 413.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre el protocol per a evitar contaminacions en casos 
d’accidents en plantes químiques
355-00120/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 20, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 413.

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

Compareixença del rector de la Universitat de Girona davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00055/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 16.01.2020, DSPC-C 417.

Compareixença de la directora general de Tributs i Jocs davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre la llicència de 
joc a Hard Rock al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
357-00668/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 15, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 412.
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Compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a 
Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a presentar l’estudi «Pobresa intermitent i fragilitat social» 
corresponent a l’octubre del 2019
357-00669/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 21, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 411.

Compareixença d’una representació de l’Associació Viu Autisme 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar 
sobre la tasca de l’associació per a promoure la inclusió de les 
persones amb trastorn de l’espectre autista i llurs famílies
357-00670/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 21, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 411.

Compareixença de Montserrat Comas, presidenta de Dispiera, davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a explicar les 
actuacions que caldria impulsar per a millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
357-00671/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 21, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 411.

Compareixença d’Isabel Tapia i Manuel Peinado, representants 
de l’Associació de Policies LGTBI+ Gaylespol, davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre les funcions i les activitats de 
l’Associació
357-00676/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 20, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 413.
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Compareixença d’una representació de l’associació Universitats per 
la Convivència davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre els fets ocorreguts en les universitats l’octubre del 
2019
357-00677/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.

Nota de rectificació
Es fa avinent que hi ha una errada tipogràfica a la capçalera del BOPC 511. Hi 

figura com a data de publicació el «17 de desembre de 2020» quan hi hauria de dir 
«17 de gener de 2020».
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