
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 471/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12
Adopció 9

Resolució 472/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’Acord del Govern pel qual es 
dona compliment a l’article 4.2 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
259-00002/12
Adopció 9

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 condemna de l’assenyalament de jutges, fiscals, 
agents de la policia judicial i altres servidors de la justícia
250-00475/12
Rebuig 10

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de jutges, fiscals i al-
tres servidors de la justícia i agents de la policia judicial
250-00490/12
Retirada 10

Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del Pacte federal de 
Tortosa
250-00625/12
Rebuig 10

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per a nomenar el 
director del Memorial Democràtic
250-00631/12
Retirada 10

Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució judicial i als 
funcionaris dels jutjats
250-00653/12
Rebuig 10

Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans judicials i fiscals
250-00688/12
Rebuig 11

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
Substitució de ponents 12

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · número 379 · dilluns 8 de juliol de 2019



BOPC 379
8 de juliol de 2019

Taula de contingut 2

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00812/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030
250-00814/12
Esmenes presentades 13

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis
300-00156/12
Presentació: GP PSC-Units 14

Interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació amb relació a la gestió del territori
300-00157/12
Presentació: GP PSC-Units 14

Interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els accessos als ports
300-00158/12
Presentació: GP JxCat 14

Interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural
300-00159/12
Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 15

Interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a la Medi-
terrània
300-00160/12
Presentació: GP ERC 15

Interpel·lació al Govern sobre les delegacions exteriors
300-00161/12
Presentació: GP Cs 15

Interpel·lació al Govern sobre els problemes de mobilitat
300-00162/12
Presentació: GP Cs 16

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no acompanyats
300-00163/12
Presentació: SP PPC 16

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al quart període de sessions
244-00009/12
Acord 17

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Renúncia a la condició de diputada 17

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12
Elecció de la vicepresidenta 18

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament de famílies vulnera-
bles a Manresa el 25 de març de 2019
354-00102/12
Acord sobre la sol·licitud 18
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb la consellera de la 
Presidència sobre la creació d’una unitat policial de seguretat per al president de 
la Generalitat
354-00108/12
Rebuig de la sol·licitud 18

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la creació d’una unitat policial de seguretat per al president de la Generalitat
354-00109/12
Acord sobre la sol·licitud 18

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
Acord sobre la sol·licitud 19

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
Acord sobre la sol·licitud 19

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
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les mesures previstes per a afrontar la manca d’efectius dels Mossos d’Es-
quadra a Barcelona i sobre els motius pels quals no va assistir a la Junta Local de 
Seguretat del 17 d’abril de 2019
354-00117/12
Rebuig de la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el procés de selecció dels agents
354-00120/12
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera de la Presidència sobre la creació d’un servei d’escorta del president de la 
Generalitat
354-00122/12
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
354-00123/12
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els canvis en la prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra
354-00125/12
Acord sobre la sol·licitud 20

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
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre les declaracions de la portaveu del Govern amb relació 
als acords al món local
354-00130/12
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la negociació per a la compra dels terrenys on s’ha d’em-
plaçar el recinte dels casinos de Hard Rock
354-00137/12
Acord sobre la sol·licitud 21
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Jus-
tícia sobre els canvis a la direcció del Centre Penitenciari de Lledoners
354-00140/12
Sol·licitud i tramitació 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre el Pla estratègic d’execució penal d’adults
354-00141/12
Sol·licitud i tramitació 21

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

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
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Juan Ignacio Zoido Álvarez, exministre de l’Interior, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre una oferta d’infiltració a la CUP 
per a obtenir dades sobre el referèndum de l’1 d’octubre
356-00385/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministre de l’In-
terior, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre una oferta d’infiltració a la 
CUP per a obtenir dades sobre el referèndum de l’1 d’octubre
356-00386/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia, davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el procés de se-
lecció dels agents que en formaran part
356-00389/12
Retirada de la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la violència 
organitzada contra un col·lectiu d’estudiants
356-00410/12
Rebuig de la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de Besòs, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del barri de la Mina
356-00434/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença d’una representació de La Confederació davant la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació d’infrafi-
nançament de la xarxa pública de serveis socials i d’atenció a les persones
356-00449/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma animalista Zoo XXI 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la iniciativa 
ciutadana que promou un canvi de model del Zoo de Barcelona
356-00461/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de José Antonio Gago, director general de l’Associació 
Nuclear Ascó-Vandellòs II, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per-
què informi sobre les notícies relatives a les fuites a la central nuclear Vandellòs II
356-00464/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Mercaderies per l’In-
terior davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les activitats de l’entitat 
per a reclamar les garanties de la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la línia 
de la costa
356-00467/12
Acord sobre la sol·licitud 23
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Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Salvadó i Tenesa davant la Comissió 
de Territori perquè informi sobre les negociacions i les operacions en què va par-
ticipar mentre era secretari d’Hisenda amb relació al projecte del centre recreatiu i 
turístic de Vila-seca i Salou
356-00502/12
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda perquè informi sobre el sistema d’anàlisi i avaluació de polítiques 
públiques
356-00506/12
Acord sobre la sol·licitud 24

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Pre-
sidència sobre les declaracions de la portaveu del Govern amb relació als acords 
en el món local
355-00070/12
Acord de tenir la sessió informativa 24

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament
355-00072/12
Acord de tenir la sessió informativa 24

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
355-00073/12
Acord de tenir la sessió informativa 24

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la 
creació i els objectius de la Mancomunitat Cultural
355-00074/12
Acord de tenir la sessió informativa 25

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els 
criteris per a atorgar subvencions a les universitats estrangeres
355-00075/12
Acord de tenir la sessió informativa 25

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actua-
ció dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament de famílies vulnerables a Manresa 
el 25 de març de 2019
355-00076/12
Acord de tenir la sessió informativa 25

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la crea-
ció d’una unitat policial de seguretat per al president de la Generalitat
355-00077/12
Acord de tenir la sessió informativa 25

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els 
canvis en la prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra
355-00078/12
Acord de tenir la sessió informativa 25

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

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió dels recursos hídrics 
dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
357-00134/12
Substanciació 26

Compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la Comunitat de 
Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Medi Ambient i Soste-
nibilitat per a informar sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riude-
canyes i de Siurana
357-00135/12
Substanciació 26
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Compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisen-
da per a presentar l’estudi sobre els beneficis fiscals i les possibilitats de futur amb 
relació a l’eliminació dels impostos regressius
357-00381/12
Substanciació 26

Compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estudis d’Opi-
nió, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’elaboració de 
l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel 
Departament de la Presidència
357-00441/12
Substanciació 26

Compareixença d’una representació de La Confederació davant la Comissió de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació d’infrafinançament de 
la xarxa pública de serveis socials i d’atenció a les persones
357-00548/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença d’una representació de l’associació Xarxa de Cases de la Música 
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre aquest projecte
357-00549/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hi-
senda per a informar sobre el sistema d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques
357-00550/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença d’una representació de la plataforma animalista Zoo XXI davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la iniciativa ciutada-
na que promou un canvi de model del zoo de Barcelona
357-00551/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de José Antonio Gago, director general de l’Associació Nuclear Ascó -  
Vandellòs II, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar so-
bre les notícies relatives a les fuites a la central nuclear Vandellòs II
357-00552/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Juan Ignacio Zoido Álvarez, exministre de l’Interior, davant la Co-
missió d’Interior per a informar sobre una oferta d’infiltració a la CUP per a obtenir 
dades sobre el referèndum de l’1 d’octubre
357-00553/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministre de l’Interior, davant 
la Comissió d’Interior per a informar sobre una oferta d’infiltració a la CUP per a 
obtenir dades sobre el referèndum de l’1 d’octubre
357-00554/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de Besòs, davant la 
Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del barri de la Mina
357-00555/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 35
Convocada per al 10 de juliol de 2019 29

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada
Presentació 30
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement a la consellera de 
la Presidència
330-00134/12
Presentació: president de la Generalitat 31

Encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
330-00135/12
Presentació: president de la Generalitat 31

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 32

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 32

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 33

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 34

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 34
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 471/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’assetjament a 
periodistes
250-00734/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 15, 03.07.2019, DSPC-C 293

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2019, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes (tram. 
250-00734/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a condemnar: 
a) Els atacs als edificis dels mitjans de comunicació, com els que han patit Cata-

lunya Ràdio i Crónica Global.
b) Els atacs patits pels periodistes en les manifestacions.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

Resolució 472/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’Acord del 
Govern pel qual es dona compliment a l’article 4.2 de la Llei 1/2019, 
del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
259-00002/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 15, 03.07.2019, DSPC-C 293

D’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de su-
pressió del Consell Comarcal del Barcelonès, el Parlament s’ha de pronunciar sobre 
les discrepàncies que s’hagin pogut produir en la comissió mixta a què es refereix 
l’article 3 de la Llei relacionades amb la proposta de distribució de les competències, 
les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès que ha d’elaborar la 
dita comissió mixta. En compliment d’aquest manament legal, la Comissió d’Afers 
Institucionals, en la sessió tinguda el 3 de juliol de 2019, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya ratifica la proposta de distribució de les competèn-

cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès elaborada per 
la Comissió Mixta i elevada pel Govern al Parlament, a l’efecte del que estableix 
l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel i Sucarrat
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de 
jutges, fiscals, agents de la policia judicial i altres servidors de la 
justícia
250-00475/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 9, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de 
jutges, fiscals i altres servidors de la justícia i agents de la policia 
judicial
250-00490/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 9 de la Comissió de Justícia, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.

Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del 
Pacte federal de Tortosa
250-00625/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 9, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per 
a nomenar el director del Memorial Democràtic
250-00631/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 9 de la Comissió de Justícia, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.

Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució 
judicial i als funcionaris dels jutjats
250-00653/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 9, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.
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Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d’òrgans 
judicials i fiscals
250-00688/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 9, tinguda el 04.07.2019, DSPC-C 301.



BOPC 379
8 de juliol de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 12

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

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 de 
juliol de 2019, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar 
l’informe de la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari 
(tram. 202-00001/12).

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Concepción Abellán Carretero substitueix Marta Ribas Frías

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00812/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41796 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 04.07.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 41796)

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

1. Convocar, el més aviat possible, el plenari de l’Observatori dels Drets de la 
Infància.

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

2. Presentar, davant la Comissió de la Infància abans que finalitzi l’any 2019, la 
memòria de l’Observatori dels Drets de la Infància sobre les activitats portades a 
terme des de l’any 2014.
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Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030
250-00814/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41797 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 04.07.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 41797)

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

1. Reforçar els mecanismes de coordinació interdepartamental per a l’Agenda 
2030 existents –la Comissió Interdepartamental del Pla Nacional per a la Imple-
mentació de l’Agenda 2030 a Catalunya i la comissió tècnica que la integra– a fi i 
efecte d’impulsar l’assoliment dels ODS a Catalunya.

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

2. Impulsar la integració dels ODS en el marc normatiu i de planificació, i ga-
rantir la revisió i actualització periòdica del Pla Nacional per a la Implementació 
de l’Agenda 2030 a Catalunya.

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

El 2.a passa a ser 2 bis
2 bis. Informar periòdicament i rendir comptes sobre els avenços en el compli-

ment de l’agenda 2030, donant compliment entre d’altres, a la Moció 20/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, 
aprovada el 9 de novembre de 2018.

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

El 2.b passa a ser 2 ter
2ter. Elaborar un diagnòstic afinat del que representa ser un infant pobre a Ca-

talunya per poder abordar les polítiques necessàries per lluitar contra aquesta xacra.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

4. Publicar, anualment, les dades sobre la situació de la infància a Catalunya.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis
300-00156/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41750 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2019

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 la prevenció i extinció d’incendis, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 
de juliol de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la prevenció i extinció d’incendis.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió 
del territori
300-00157/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 41758 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2019

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 Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en relació a la gestió del territori, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 de juliol 
de 2019, amb el text següent: 

– Sobre les accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació en relació a la gestió del territori.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els accessos als 
ports
300-00158/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 41966 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2019

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 les instal·lacions i accessos als ports, per tal 
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que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 de juliol 
de 2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre les instal·lacions i accessos als ports?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural
300-00159/12

PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 42022 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 de juliol de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre la Catalunya rural.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de 
rescat a la Mediterrània
300-00160/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 42073 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2019

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 la prohibició de les operacions de rescat al Mediterrani, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 
de juliol de 2019.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre les delegacions exteriors
300-00161/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42085 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2019

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 delegacions exteriors del Govern, per tal que sigui 
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substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 de juliol de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre les delegacions exteriors del Govern.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre els problemes de mobilitat
300-00162/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42086 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2019

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 els problemes de mobilitat, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 de juliol de 2019, amb el 
text següent: 

– Sobre els problemes de mobilitat.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no 
acompanyats
300-00163/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 42091 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2019

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 situació dels me-
nors no acompanyats, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 10 i 11 de juliol de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la situació dels menors no acompanyats.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al quart període de sessions
244-00009/12

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juliol de 2019, d’acord amb 

el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus ha 
aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al quart període de sessions 
(setembre - desembre 2019): 

Setembre: 25 i 26
Octubre: 9 i 10; 23 i 24
Novembre: 13 i 14; 27 i 28
Desembre: 11 i 12, 18 i 19
A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Mesa del Parlament 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juliol de 2019, d’acord amb 

l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la seva condició de diputa-
da al Parlament de Catalunya, de María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamen-
tari de  Ciutadans, amb efectes des del dia 1 de juliol de 2019.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67
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4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura
410-00010/12

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2019, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, ha elegit vicepresidenta la diputada Con-
cepción Abellán Carretero en substitució de la diputada Yolanda López Fernández.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el 
desallotjament de famílies vulnerables a Manresa el 25 de març de 
2019
354-00102/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb la 
consellera de la Presidència sobre la creació d’una unitat policial de 
seguretat per al president de la Generalitat
354-00108/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la creació d’una unitat policial de seguretat 
per al president de la Generalitat
354-00109/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 13,  
tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 9,  
tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 9,  
tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 9,  
tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les mesures previstes per a afrontar la 
manca d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i sobre els 
motius pels quals no va assistir a la Junta Local de Seguretat del 17 
d’abril de 2019
354-00117/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’Àrea de Seguretat Institucional i el procés 
de selecció dels agents
354-00120/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 13, 
tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la creació d’un servei 
d’escorta del president de la Generalitat
354-00122/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 15, tinguda el 03.07.2019, 
DSPC-C 293.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre la creació de l’Àrea de Seguretat 
Institucional
354-00123/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els canvis en la prefectura del Cos de 
Mossos d’Esquadra
354-00125/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 13,  
tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 9,  
tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre les declaracions de la 
portaveu del Govern amb relació als acords al món local
354-00130/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 15, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 293.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la negociació per a la 
compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el recinte dels casinos de 
Hard Rock
354-00137/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 15, 
tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 294.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre els canvis a la direcció del Centre 
Penitenciari de Lledoners
354-00140/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 41493).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 03.07.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre el Pla estratègic d’execució penal 
d’adults
354-00141/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units (reg. 41641).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 03.07.2019.

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

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 9, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.
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Sol·licitud de compareixença de Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
exministre de l’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre una oferta d’infiltració a la CUP per a obtenir dades sobre el 
referèndum de l’1 d’octubre
356-00385/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Sol·licitud de compareixença de Fernando Grande-Marlaska Gómez, 
ministre de l’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre una oferta d’infiltració a la CUP per a obtenir dades sobre el 
referèndum de l’1 d’octubre
356-00386/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia, davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’Àrea de Seguretat 
Institucional i el procés de selecció dels agents que en formaran part
356-00389/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 13 de la Comissió d’Interior, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Sol·licitud de compareixença Margarita Arboix Arzo, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la violència organitzada contra un col·lectiu 
d’estudiants
356-00410/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Sol·licitud de compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant 
Adrià de Besòs, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la 
situació del barri de la Mina
356-00434/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de La Confederació 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre la situació d’infrafinançament de la xarxa pública de serveis 
socials i d’atenció a les persones
356-00449/12

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 14, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 295.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
animalista Zoo XXI davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la iniciativa ciutadana que promou 
un canvi de model del Zoo de Barcelona
356-00461/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 9, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 297.

Sol·licitud de compareixença de José Antonio Gago, director general 
de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les notícies 
relatives a les fuites a la central nuclear Vandellòs II
356-00464/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 9, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 297.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat 
Mercaderies per l’Interior davant la Comissió de Territori perquè 
informi sobre les activitats de l’entitat per a reclamar les garanties 
de la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la línia de la costa
356-00467/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 15, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 294.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Salvadó i Tenesa davant 
la Comissió de Territori perquè informi sobre les negociacions i les 
operacions en què va participar mentre era secretari d’Hisenda amb 
relació al projecte del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
356-00502/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 15, tinguda el 03.07.2019, 
DSPC-C 294.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Economia davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el sistema 
d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques
356-00506/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 9, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 296.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera de la Presidència sobre les declaracions de la portaveu 
del Govern amb relació als acords en el món local
355-00070/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 15, tinguda el 03.07.2019, 
DSPC-C 293.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00072/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 9, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

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
355-00073/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 9, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.
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Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre la creació i els objectius de la Mancomunitat Cultural
355-00074/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 9, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre els criteris per a atorgar subvencions a les universitats 
estrangeres
355-00075/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 9, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament de 
famílies vulnerables a Manresa el 25 de març de 2019
355-00076/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la creació d’una unitat policial de seguretat per al 
president de la Generalitat
355-00077/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre els canvis en la prefectura del Cos de Mossos 
d’Esquadra
355-00078/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre 
la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de 
Siurana
357-00134/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 297.

Compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la 
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió dels 
recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
357-00135/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 297.

Compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a presentar l’estudi sobre els beneficis 
fiscals i les possibilitats de futur amb relació a l’eliminació dels 
impostos regressius
357-00381/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 
03.07.2019, DSPC-C 296.

Compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre 
d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre l’elaboració de l’enquesta sobre l’opinió política 
adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel Departament de la 
Presidència
357-00441/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
03.07.2019, DSPC-C 293.
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Compareixença d’una representació de La Confederació davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la 
situació d’infrafinançament de la xarxa pública de serveis socials i 
d’atenció a les persones
357-00548/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 14, tinguda 
el 03.07.2019, DSPC-C 295.

Compareixença d’una representació de l’associació Xarxa de Cases 
de la Música davant la Comissió de Cultura per a informar sobre 
aquest projecte
357-00549/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 9, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre el sistema d’anàlisi i 
avaluació de polítiques públiques
357-00550/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 9, tinguda el 03.07.2019, 
DSPC-C 296.

Compareixença d’una representació de la plataforma animalista 
Zoo XXI davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a 
informar sobre la iniciativa ciutadana que promou un canvi de model 
del zoo de Barcelona
357-00551/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 9, tinguda el 
03.07.2019, DSPC-C 297.
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Compareixença de José Antonio Gago, director general de l’Associació 
Nuclear Ascó - Vandellòs II, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a informar sobre les notícies relatives a les fuites a 
la central nuclear Vandellòs II
357-00552/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 9, tinguda el 
03.07.2019, DSPC-C 297.

Compareixença de Juan Ignacio Zoido Álvarez, exministre de 
l’Interior, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre una 
oferta d’infiltració a la CUP per a obtenir dades sobre el referèndum 
de l’1 d’octubre
357-00553/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Compareixença de Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministre de 
l’Interior, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre una 
oferta d’infiltració a la CUP per a obtenir dades sobre el referèndum 
de l’1 d’octubre
357-00554/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.

Compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de 
Besòs, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació 
del barri de la Mina
357-00555/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 13, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 298.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 35

CONVOCADA PER AL 10 DE JULIOL 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 10 de juliol de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Tram. 

200-00004/12. Comissió de Salut. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dic-
tamen: BOPC 312, 14).

3. Decret llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició transitòria 
setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 
Tram. 203-00019/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei (text presentat: BOPC 360, 28).

4. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos se-
xuals a infants. Tram. 252-00017/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 306, 64).

5. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre els ca-
sos de violència sexual denunciats en centres escolars. Tram. 252-00018/12. Tots els 
grups i subgrups parlamentaris. Debat i votació (text presentat: BOPC 330, 15).

6. Procediment per a elegir set membres del Plenari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts. Tram. 284-00004/12. Presidència de la Generalitat. Desig-
nació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els accessos als ports. Tram. 
300-00158/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis. Tram. 300-
00156/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les accions del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió del territori. Tram. 300-
00157/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural. Tram. 300-00159/12. Marc 
Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a la 
Mediterrània. Tram. 300-00160/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les delegacions exteriors. Tram. 300-00161/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre els problemes de mobilitat. Tram. 300-00162/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no acompanyats. Tram. 
300-00163/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de 
seguretat. Tram. 302-00121/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitat-
ge. Tram. 302-00123/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació.
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17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció dels depar-
taments davant l’emergència climàtica. Tram. 302-00124/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els 
conflictes ambientals i territorials. Tram. 302-00128/12. Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’aten-
ció al suïcidi juvenil. Tram. 302-00125/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions que perjudi-
quen la convivència. Tram. 302-00126/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció a 
Catalunya. Tram. 302-00127/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 41465

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

diputada electa al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb el que 
estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la con-
dició de diputada.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, amb plens efectes el dia 1 de juliol, signa aquest document.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Empresa i Coneixement a la 
consellera de la Presidència
330-00134/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 41821 / Coneixement: 04.07.2019

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera d’Empresa i Coneixement, des del dia 3 de 
juliol fins el dia 5 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarre-
garà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 147/2019, de 2 de juliol, d’encàrrec del despatx de la conse-
llera d’Empresa i Coneixement a la consellera de la Presidència des del dia 3 de ju-
liol fins al dia 5 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al 
DOGC 7909, del 3 de juliol de 2019.

Encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
330-00135/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 41822 / Coneixement: 04.07.2019

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, els dies 3 
i 4 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Cordialment,

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 146/2019, de 2 de juliol, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, els dies 3 i 4 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és pu-
blicat al DOGC 7909, del 3 de juliol de 2019.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Josep Maria González Murt com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya
En data del 29 de maig de 2019, es va ratificar el nomenament de Josep Maria 

González Murt com a secretari de la Secretaria Tercera de la Mesa del Parlament, 
en qualitat de personal eventual.

En data del 28 de juny de 2019, la secretària tercera de la Mesa proposa de fer 
cessar Josep Maria González Murt com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.5 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Josep Maria González Murt, secretari de la Secretaria Tercera de la 

Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, 
tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Ernesto Alejandro Suárez Puga com a 
personal eventual del Parlament de Catalunya
En data 28 de juny de 2019 es proposa el nomenament d’Ernesto Alejandro 

Suárez Puga com a assessor de l’Oficina del Cap de l’Oposició, com a personal 
eventual del Parlament, i en conseqüència el cessament com a secretari de la Vice-
presidència Segona.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.5 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,
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Resolc: 
Fer cessar Ernesto Alejandro Suárez Puga, secretari de la Vicepresidència Sego-

na del Parlament, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Rosaura Férriz Pacheco com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya
El 28 de juny de 2019, el vicepresident segon de la Mesa del Parlament propo-

sa nomenar Rosaura Férriz Pacheco secretària de la Vicepresidència Segona de la 
Mesa del Parlament, com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Rosaura Férriz Pacheco secretària de la Vicepresidència Segona de la 

Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Sonia Rodríguez Ruiz com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya
El 28 de juny de 2019, la secretària tercera de la Mesa del Parlament proposa 

nomenar Sonia Rodríguez Ruiz secretària de la Secretaria Tercera de la Mesa del 
Parlament, com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Sonia Rodríguez Ruiz secretària de la Secretaria Tercera de la Mesa 

del Parlament, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Ernesto Alejandro Suárez Puga com a 
personal eventual del Parlament de Catalunya
El 28 de juny de 2019, el cap de l’oposició proposa nomenar Ernesto Alejandro 

Suárez Puga assessor de l’Oficina del Cap de l’Oposició, com a personal eventual 
del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Ernesto Alejandro Suárez Puga assessor de l’Oficina del Cap de l’Opo-

sició, com a personal eventual, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, amb els drets i 
deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
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que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió
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