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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
202-00022/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 18 de juliol de 2019, ha acordat de substituir un membre de la 
Ponència que ha d’elaborar la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
en l’àmbit competencial de la Generalitat (tram. 202-00022/12).

Grup Parlamentari Republicà
Marta Vilalta i Torres substitueix Gerard Gómez del Moral i Fuster.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Pol Gibert Horcas; la presidenta de la 

Comissió, Aurora Madaula i Giménez

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 12/2019, del 9 de juliol, de mesures urgents en matèria 
tributària i de lluita contra el frau fiscal
203-00020/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 42619 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.07.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol de 2019, ha 
pres coneixement del Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matè-
ria tributària i de lluita contra el frau fiscal, publicat al DOGC núm. 7915, i ha mani-
festat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 12 de juliol de 2019.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 9 de juliol de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG19VEH0969 Projecte de decret llei de mesures urgents en 
matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria 
tributària i de lluita contra el frau fiscal

El president de la Generalitat de Catalunya,
Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb 

el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
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Decret llei

Exposició de motius

I
La situació actual de pròrroga pressupostària i la necessitat d’adoptar mesures 

correctores del frau fan imprescindible que es duguin a terme modificacions en 
l’àmbit dels tributs propis i dels tributs cedits.

El decret llei conté vuit articles, una disposició transitòria i tres disposicions fi-
nals.

En relació amb els tributs propis, s’introdueix, a l’article 1, una bonificació en la 
quota del cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials en el municipi 
de Flix com a mesura per afavorir la recuperació d’aquest territori i en compliment 
de l’acord que va considerar d’interès general els projectes de transformació secto-
rial i de reindustrialització de la zona aprovats pel departament competent en ma-
tèria d’indústria.

En compliment d’aquest mateix acord, en l’article 2, s’introdueix un coeficient 
reductor del tipus de gravamen general del cànon de l’aigua per als subjectes passius 
que creïn nova activitat industrial o permetin el manteniment o reconversió de la ja 
existent, actualment, en el municipi de Flix.

En aquest mateix precepte, també és objecte de benefici fiscal l’anomenada ta-
rifa social del cànon de l’aigua, en què s’estableix una exempció del tribut per als 
consums domèstics que se situen en el primer tram de facturació, s’amplia la base 
de potencials beneficiaris que es troben en situació de pobresa energètica o de vul-
nerabilitat acreditada pels serveis socials, alhora que s’inclou aquest supòsit com a 
nova possibilitat de justificació d’aquests imports com a incobrables per part de les 
entitats subministradores. En termes d’urgència, la mesura es justifica per l’existèn-
cia de situacions de pobresa energètica o de vulnerabilitat econòmica que no només 
persisteixen, sinó que s’han anat incrementant en els darrers temps i que afecten ac-
tualment unes 40.000 llars, situació que demanda una solució urgent.

D’altra banda, la modificació recollida en l’article 3 afecta l’impost sobre els ha-
bitatges buits i vol donar solució immediata a situacions que la pràctica liquidatòria 
ha demostrat que comporten una pèrdua de recaptació no volguda en el moment de 
creació del tribut, el qual, cal assenyalar, ha estat validat recentment per la Sentèn-
cia núm. 4/2019 del Tribunal Constitucional, de 17 de gener. Així, s’inclouen com a 
subjectes passius els fons de titulització, grans tenidors d’habitatges buits.

Per altra banda, les mesures introduïdes en l’impost sobre l’emissió d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial (article 4) i en l’impost que 
grava les apostes (article 6), en què s’eleven els tipus impositius respectius, tenen 
per objectiu incrementar la recaptació. En la situació actual de manca de pressupost 
aprovat, es considera del tot urgent i necessari efectuar les modificacions esmen-
tades per tal d’obtenir uns majors ingressos que permetin fer front a les despeses.

Amb la mateixa finalitat, s’eleva el tipus de gravamen de la quota gradual d’ac-
tes jurídics documentats, que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec 
o crèdit hipotecari, en què el subjecte passiu és el prestador o prestadora (article 5).

Finalment, la urgència i la necessitat d’incloure les mesures relacionades en l’àm-
bit de la regulació del joc es justifica en la voluntat de fer front a la situació actual 
que genera un volum de deutes impagats cada vegada més elevat i evitar potencials 
comportaments de frau fiscal. En aquest sentit, l’article 7 preveu que el subminis-
trament de cartons de bingo resti condicionat a la inexistència de deutes tributaris 
en concepte de l’impost que grava la celebració del joc; s’estableix com a infracció 
molt greu la realització d’activitats de joc autoritzades o l’explotació d’elements de 
joc autoritzats sense haver satisfet la taxa fiscal sobre el joc; i l’article 8 regula que 
les fiances que han de dipositar els organitzadors dels jocs responguin, no només de 
les sancions administratives i del pagament de premis, sinó també dels deutes per la 
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tributació sobre el joc. La disposició transitòria única atorga un termini de sis mesos 
als operadors per a l’adaptació de les fiances dipositades.

II
El Govern, en el marc de l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 

presidència de la Generalitat i del Govern, pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya. Certament, la norma del decret llei és un recurs extraordinari 
del Govern que s’ha d’emprar de forma prudent i limitada a situacions que realment 
es considerin urgents i convenients.

Pel que fa a la limitació de les mesures que es poden adoptar mitjançant un de-
cret llei, el Tribunal Constitucional ha determinat que no poden alterar el deure 
de tothom a contribuir al sosteniment de les càrregues públiques, d’acord amb la 
capacitat econòmica, segons el que estableix l’article 31.1 de la Constitució. Quant 
a aquest requisit, val a dir que els impostos que ara es modifiquen no constitueixen 
impostos clau o rellevants («pilar estructural o pieza básica», en paraules del Tri-
bunal Constitucional) del sistema tributari, per la qual cosa, la seva modificació no 
afecta ni altera de manera substancial el deure constitucional esmentat de contribuir. 
A més, cal remarcar que el present decret llei no suposa una modificació significa-
tiva de cap dels seus elements essencials, de manera que difícilment incideix en el 
repartiment de la càrrega tributària segons la capacitat econòmica en el conjunt del 
sistema tributari.

En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Bonificació de la quota del cànon sobre la deposició 
controlada de residus industrials en el municipi de Flix
Es modifica l’article 16 decies de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament 

de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus, amb relació al cànon sobre la deposició controlada de residus 
industrials, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 16 decies. Quota íntegra
1. La quota tributària és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gra-

vamen aplicable, d’acord amb l’article 16 novies.
2. Es preveu una bonificació del 40% de la quota pels residus generats al mu-

nicipi de Flix, per als subjectes passius que disposin de projectes de transforma-
ció sectorial o de reindustrialització del municipi de Flix aprovats pel departament 
competent en matèria d’indústria, sempre que considerin el manteniment o la nova 
implantació d’activitat industrial, així com el manteniment o la creació d’ocupació, 
en els termes establerts per l’Acord del Consell de Ministres de l’1 de desembre de 
2017, pel qual es considera d’interès general el projecte de reindustrialització en el 
municipi de Flix.»

Article 2. Cànon de l’aigua
1. S’afegeix una nova lletra d a l’apartat 3 de l’article 66 del text refós de la legis-

lació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, amb el text següent: 

«d) Que l’import hagi esdevingut incobrable com a conseqüència d’una situació 
de vulnerabilitat econòmica o exclusió social, reconeguda mitjançant informe dels 
serveis socials. En aquest cas, no és necessària la concurrència del que estableixen 
els apartats b i c.»
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2. Es modifica l’apartat 8 de l’article 69 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que 
resta redactat de la manera següent: 

«69.8 S’aplica als subjectes passius del cànon de l’aigua que compleixen les con-
dicions assenyalades en els paràgrafs següents una tarifa social de 0 euros per me-
tre cúbic. En cas que, malgrat complir-se aquestes condicions, el consum superi el 
volum corresponent al primer tram, determinat d’acord amb el que preveu l’apartat 
3 d’aquest article, la tarifa social serà la resultant d’aplicar sobre els tipus previstos 
als apartats 1 i 2, un coeficient 0,5.

Són beneficiàries d’aquesta tarifa les persones titulars de pòlisses o contractes de 
subministrament d’aigua i les persones titulars de captacions d’aigua que s’incloguin 
en algun dels col·lectius següents: 

a) Pensionistes del sistema de la seguretat social no contributiu per jubilació, ju-
bilació per invalidesa i invalidesa.

b) Pensionistes del sistema de la seguretat social contributiu i de l’assegurança 
obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) de més de seixanta anys que cobren la 
pensió mínima per jubilació o viduïtat, sempre que els ingressos totals de la unitat 
familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador 
de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 30% d’aquest indicador per 
cada membre addicional a partir del segon.

c) Pensionistes del sistema de la seguretat social contributiu que cobren la pensió 
mínima en concepte d’incapacitat permanent, sempre que els ingressos totals de la 
unitat familiar a què pertanyen no superin en dues vegades el límit fixat per l’indica-
dor de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 30% d’aquest indicador 
per cada membre addicional a partir del segon.

d) Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per a atendre de-
terminades situacions de necessitats bàsiques establertes per la Llei 13/2006, del 27 
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

e) Perceptors de fons procedents dels règims a extingir següents: fons d’assis-
tència social (FAS) i Fons de la Llei general de la discapacitat (LGD) aprovada pel 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

f) Famílies amb tots els membres de la unitat familiar en situació d’atur, sempre 
que els ingressos totals de la unitat familiar a què pertanyen no superin en dues ve-
gades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, incrementat 
en un 30% d’aquest indicador per cada membre addicional a partir del segon.

g) Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda garantida de ciu-
tadania.

Tots els beneficiaris potencials d’aquesta tarifa han d’acreditar els requisits ex-
posats en els apartats anteriors, si s’escau, i sol·licitar l’aplicació de la tarifa pels 
mitjans que es fixin per resolució de la direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua.

h) Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de 
vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les 
quals hagi estat reconeguda, per mitjà d’un informe dels serveis socials de l’Admi-
nistració competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que 
requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

A l’efecte de l’aplicació de la tarifa social del cànon de l’aigua, l’entitat submi-
nistradora resta autoritzada per a cedir les dades de caràcter personal necessàries a 
l’Agència Catalana de l’Aigua.»

3. S’afegeix un nou apartat, el 14, a l’article 71 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novem-
bre, amb el text següent: 

«71.14 En els usos industrials d’aigua corresponents a activitats incloses a les 
seccions B, C i D i grups A032, E360, E383 i J581, de la CCAE 2009, amb aplica-
ció individualitzada del cànon de l’aigua, el tipus de gravamen general s’afecta d’un 
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coeficient de reindustrialització (Kz) de 0,10, quan els subjectes passius inclosos en 
aquestes categories duguin a terme actuacions industrials o empresarials d’interès 
general, en el marc de projectes de reindustrialització aprovats pel Govern, que cre-
ïn nova activitat industrial en un municipi o permetin el manteniment o reconversió 
de la ja existent per un període mínim de tres anys, o per a aquells subjectes que 
contribueixin al manteniment del teixit empresarial i industrial, així com al mante-
niment de llocs de treball, mitjançant l’adquisició d’una o més unitats productives 
d’una empresa en concurs, en els darrers dos anys.»

Article 3. Subjecte passiu de l’impost sobre els habitatges buits 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’im-

post sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 
3/2012, que resta redactat de la manera següent: 

«1. Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les persones jurídi-
ques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys. 
També en són subjectes passius les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, 
d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explo-
tació econòmica de l’habitatge.

També són subjectes passius, en els mateixos termes previstos en el paràgraf an-
terior, els fons de titulització regulats en la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del 
finançament empresarial.»

Article 4. Tipus de gravamen de l’impost sobre l’emissió d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’im-

post sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer-
cial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la 
indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. El tipus impositiu és de 3,5 euros per quilogram d’òxids de nitrogen».

Article 5. Tipus impositiu d’actes jurídics documentats en escriptures de 
préstec i crèdit hipotecaris
Es modifica l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals 

i administratives, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 7. Tipus de gravamen dels documents notarials
Els documents notarials a què fa referència l’article 31.2 del text refós de la Llei 

de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1993, del 24 de setembre, tributen segons els tipus de 
gravamen següents: 

a) El 2,5%, en el cas de documents en què s’hagi renunciat a l’exempció en 
l’IVA d’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei de l’Estat 37/1992, del 28 
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

b) El 0,1%, en el cas de documents que formalitzin la constitució i la modifica-
ció de drets reals a favor d’una societat de garantia recíproca amb domicili social a 
Catalunya.

c) el 2%, en el cas de documents que formalitzin préstecs o crèdits hipotecaris en 
què resulta subjecte passiu el prestador.

d) L’1,5%, en el cas d’altres documents.»

Article 6. Tipus de gravamen de les apostes 
Es modifica l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de 

mesures financeres, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Els tipus tributaris aplicables en les apostes són els següents: 
a) El tipus tributari general és del 15%.
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b) El tipus tributari corresponent a les apostes sobre esdeveniments esportius, de 
competició o d’un altre caràcter prèviament determinat, i també a les apostes hípi-
ques, és del 15%»

Article 7. Meritació de l’impost que grava el joc de la plena o bingo
Es modifica l’article 34.2 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures ad-

ministratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redactat de la manera següent: 
«2. En el cas del joc de la plena o bingo, la taxa es merita en el moment del sub-

ministrament de cartons a l’entitat titular de l’autorització administrativa correspo-
nent o a l’empresa de serveis gestora del joc del bingo. El subministrament de car-
tons resta condicionat a la inexistència de deutes tributaris en concepte d’aquesta 
taxa, llevat que s’acrediti que s’ha extingit el deute tributari.»

Article 8. Règim sancionador en matèria de joc
1. Es modifica la lletra b de l’article 3 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, regu-

ladora del règim sancionador en matèria de joc, que resta redactada de la manera 
següent: 

«b) Fer activitats de joc autoritzades o explotar elements de joc autoritzats sense 
haver satisfet la taxa corresponent, utilitzar aquesta per fer una activitat o explotar 
uns elements diferents dels que li corresponen, o realitzar l’activitat del joc sense 
haver satisfet la resta de tributs que la graven.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. Les empreses que fan activitats relacionades amb el joc han de constituir fi-
ances, en els termes i amb les quanties establertes per reglament, que resten afectes 
a les responsabilitats econòmiques i al compliment de les obligacions que deriven 
del règim sancionador establert per aquesta Llei i, en general, al compliment de les 
obligacions derivades en cada cas de la normativa específica.

Les fiances també responen dels deutes derivats de la tributació sobre el joc, que 
les empreses tinguin amb l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya.»

Disposició transitòria única. Activitat de joc i fiances
1. Les empreses que fan activitats relacionades amb el joc han d’adequar les fi-

ances dipositades, en el termini màxim de sis mesos, a la seva afectació als deutes 
tributaris derivats de la tributació sobre el joc contrets amb l’administració tributà-
ria de la Generalitat de Catalunya. Aquesta adequació s’ha d’efectuar mitjançant la 
substitució de la fiança ja constituïda per una de nova.

2. La manca d’adequació de les fiances en els termes i el termini previst en 
l’apartat anterior serà causa de cancel·lació de la inscripció en el registre d’empreses 
de joc.

Disposicions finals

Primera. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Segona. Cànon de l’aigua. Tarifa social
Les modificacions dels articles 66 i 69 del text refós de la legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya, previstes en l’article 2 d’aquest Decret llei són d’aplicació en 
les factures que s’emetin a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

Tercera. Tipus de gravamen de les apostes 
La modificació dels tipus de gravamen prevista en l’article 6 d’aquest Decret llei 

és d’aplicació a partir del primer dia del trimestre natural següent a la seva entrada 
en vigor.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 9 de juliol de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 9.7.2019.
2. Comunicat al secretari del Govern, art. 38.2 Llei 13/2008.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
– Informe justificatiu mesures ACA.
4. Memòria justificativa i econòmica de data 4.7.2019.
– Memòria justificativa mesures ACA.
5. Informe jurídic de data 4.7.2019.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la situació de la platja del Rec del Molí, 
a l’Escala
250-00835/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42529; 42581; 42681).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre 
d’urgències d’atenció primària a Santa Perpètua de Mogoda
250-00836/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42530; 42583; 42682).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al poble de 
les Roquetes, de Sant Pere de Ribes
250-00837/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42531; 42585; 42683).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant 
el seu primer any de mandat
250-00838/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42532; 42584; 42684).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aprovar el reglament 
de desplegament de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
250-00839/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42533; 42582; 42685).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 10/2001, 
d’arxius i documents
250-00840/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42534; 42586; 42686).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a persones amb discapacitat auditiva
250-00841/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42535; 42587; 42687).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per a 
persones amb discapacitat auditiva
250-00842/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42536; 42588; 42688).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis públics per a 
persones amb discapacitat auditiva
250-00843/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42537; 42589; 42689).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis 
socials 2020-2024
250-00844/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42538; 42590; 42690).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
250-00845/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42539; 42591; 42691).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la 
universitat
250-00846/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 42593; 42692).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
250-00847/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 42592; 42693).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’horari d’obertura del Centre d’Atenció 
Primària Amposta
250-00848/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 42594; 42694).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’equitat en l’accés als 
programes de prevenció del suïcidi
250-00849/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 42595; 42695).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió en el currículum escolar de 
programes d’educació en habilitats emocionals i socials eficaces per 
a prevenir problemes de salut mental
250-00850/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 42596; 42696).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la desertificació
250-00851/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42540; 42597; 42697).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de 
l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet
250-00852/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 42598; 42698).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció 
de l’Escola Entença, de Barcelona
250-00853/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 42599; 42699).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels 
joves
250-00854/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42541; 42600; 42700).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a 
l’Escola Isabel Besora, de Reus
250-00855/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42542; 42601; 42701).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i 
equips de suport
250-00856/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42543; 42602; 42702).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni amb el 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per 
al control de les plagues de mosquits i de mosca negra a les 
comarques de l’Ebre
250-00857/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42544; 42603; 42703).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció 
assistida
250-00858/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42545; 42604; 42704).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prevenció i 
l’extinció d’incendis
302-00130/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 43144 / Coneixement: Presidència del Parlament, 18.07.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la 
moció subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00130/12) presentada el 15 de ju-
liol de 2019 i amb número de registre 42734.

On hi diu: 
«19. Declarar, en un termini de tres mesos, el Sistema d’Emergències Mèdiques 

com a servei assistencial, tal com estableix la lletra k) de la Moció 95/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre els serveis d’emergències.»

Hi ha de dir: 
«19. Declarar, en un termini de tres mesos, el Sistema d’Emergències Mèdiques 

com a servei essencial, tal com estableix la lletra k) de la Moció 95/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre els serveis d’emergències.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions 
i els accessos als ports
302-00131/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 43231 / Coneixement: Presidència del Parlament, 18.07.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent a l’exposició de 
motius de la moció subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00131/12) presentada 
el 15.07.19 i amb número de registre 42.736.

On hi diu: 
«L’incompliment de les quotes d’acollida i de creació de vies segures, l’abando-

nament de l’operació Sofia, la criminalització de la tasca de les organitzacions hu-
manitàries, el tancament dels ports i el bloqueig dels vaixells de rescat ha disparat 
el nombre de morts al Mediterrani, més de 30.000 morts en els últims cinc anys. 
Arran d’aquests fets un grup d’advocats denuncia la Unió Europea i estats membres 
a la Cort Penal Internacional per crims contra la humanitat des del 2014.»

Hi ha de dir: 
«L’incompliment de les quotes d’acollida i de creació de vies segures, l’abando-

nament de l’operació Sofia, la criminalització de la tasca de les organitzacions hu-
manitàries, el tancament dels ports i el bloqueig dels vaixells de rescat ha disparat 
el nombre de morts al Mediterrani, més de 18.000 morts en els últims cinc anys. 
Arran d’aquests fets un grup d’advocats denuncia la Unió Europea i estats membres 
a la Cort Penal Internacional per crims contra la humanitat des del 2014.»

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prohibició de 
les operacions de rescat a la Mediterrània
302-00133/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 43233 / Coneixement: Presidència del Parlament, 18.07.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comunica a la 

Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la moció subsegüent a una 
interpel·lació (tram. 302-00133/12) presentada el 15 de juliol de 2019 i amb número 
de registre 042738.

On hi diu: 
«[...] més de 30.000 morts en els últims cinc anys.»

Hi ha de dir: 
«[...] més de 18.000 morts en els últims cinc anys.»

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-2020
300-00164/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 42799 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.07.2019

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 el curs escolar 2019-2020, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23, 24 i 25 de 
juliol de 2019, amb el text següent: 

– Sobre el curs escolar 2019-2020.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Codi civil de Catalunya
300-00165/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 43259 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.07.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Jenn Díaz Ruiz, diputada del Grup Parlamenta-

ri Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Codi Civil 
català, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
23, 24 i 25 de juliol, amb el text següent: 

– Sobre la feminització del Codi Civil català.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als 
aliments malsans
300-00166/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 43287 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.07.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, 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 polítiques públiques respec-
te als aliments insans, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 23, 24 i 25 de juliol de 2019, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques públiques respecte als aliments insans.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector públic
300-00167/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 43289 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.07.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten 
la Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral al sector públic, per tal que si-
gui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23, 24 i 25 de Juliol, 
amb el text següent: 

– Sobre la precarietat laboral al sector públic.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic de polítiques de dones
300-00168/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 43291 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.07.2019

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, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic de dones, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23, 24 i 25 de juliol de 
2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre el Pla estratègic de dones?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la Carta catalana per als drets i les 
responsabilitats digitals
300-00169/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 43292 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.07.2019

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, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la Carta de drets i responsabilitats digitals, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23, 24 i 
25 de juliol de 2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la Carta de drets i responsabilitats 
digitals?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupostària
300-00170/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43302 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.07.2019

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 política econòmica i pressupostària, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24 i 25 de juliol de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre política econòmica i pressupostària.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la democràcia 
i a l’estat de dret
300-00171/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43303 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre lealtad institucional a la demo-
cracia y al Estado de Derecho, para que sea sustanciada en el Pleno que debe cele-
brarse los próximos días 24 y 25 de julio de 2019, con el siguiente texto: 

– Sobre lealtad institucional a la democracia y al Estado de Derecho.

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2019
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament
Atès que el diputat Alfons Montserrat i Esteller ha complert els requisits que es-

tableix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 42280; acatament de la Cons-
titució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: reg. 43139; declaració d’activitats i 
béns: reg. 43140 i 43141), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de 
la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament
Atès que el diputat Manuel Losada Seivane ha complert els requisits que esta-

bleix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 42281; acatament de la Consti-
tució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: reg. 42886; declaració d’activitats i 
béns: reg. 42887 i 42888), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de 
la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 15 de juliol de 
2019, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta 
del Grup Parlamentari Republicà, ha elegit secretària la diputada Núria Picas Albets 
en substitució de la diputada Noemí Llauradó Sans.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
La secretària de la Comissió en funcions, Najat Driouech Ben Moussa; el presi-

dent de la Comissió, Ramon Espadaler i Parcerisas
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00004/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 43109 / Coneixement: Presidència del Parlament, 18.07.2019

A la Mesa del Parlament
Manuel Losada Seivane, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup de Ciuta- 
dans.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
El diputat, Manuel Losada Seivane; vist i plau, Lorena Roldan Suárez, porta-

veu, GP Cs

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 43142 / Coneixement: Presidència del Parlament, 18.07.2019

A la Mesa del Parlament
Alfons Montserrat Esteller, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Regla-

ment del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Par-
lamentari Republicà.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
El diputat, Alfons Montserrat Esteller; vist i plau, Anna Caula i Paretas, porta-

veu, GP ERC

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre les 
subvencions d’ajuda al desenvolupament que va atorgar l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el període 2011-2017
354-00151/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 42522).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 15.07.2019.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Familiars de la Residència Sant Cugat Santa Rosa davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les 
deficiències en l’atenció als residents i la qualitat dels serveis
356-00463/12

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 15, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 311.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’ens Jubilats de 
Macosa-Alstom afectats per l’amiant davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels afectats 
per l’amiant
356-00465/12

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 15, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 311.

Sol·licitud de compareixença d’Eva Faustino, membre de FG Legal 
i de l’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics 
Catalans, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les 
conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre 
drets d’autor a Internet
356-00514/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 42396).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 17.07.2019.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 10, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 313.
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Sol·licitud de compareixença d’Andrés Campos, president de 
Kzoo Music, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les 
conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre 
drets d’autor a Internet
356-00515/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 42397).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 17.07.2019.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 10, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 313.

Sol·licitud de compareixença de Gerard de Lucas, membre de 
l’Associació per a la Defensa de la Marca, davant la Comissió de 
Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la 
Directiva europea sobre drets d’autor a Internet
356-00516/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 42398).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 17.07.2019.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 10, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 313.

Sol·licitud de compareixença de Júlia Bacaria, representant de 
Law&Tech, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les 
conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre 
drets d’autor a Internet
356-00517/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 42399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 17.07.2019.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 10, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 313.



BOPC 391
22 de juliol de 2019

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 27 

Sol·licitud de compareixença d’Elena Sintes, cap de projectes de 
la Fundació Jaume Bofill, i de Jaume Aguilar, membre de l’equip 
coordinador de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica 
de Catalunya, davant la Comissió d’Educació perquè presentin 
l’informe «Educació a l’hora: uns altres horaris escolars són 
possibles»
356-00518/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 42512).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.07.2019.

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 els objectius i les actuacions del 
seu departament
355-00056/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda 
el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera de la Presidència sobre el compliment dels objectius del 
Pla de govern de la dotzena legislatura
355-00063/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda 
el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera de la Presidència sobre la política de subvencions del 
Departament de la Presidència
355-00064/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda 
el 17.07.2019, DSPC-C 310.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda 
el 17.07.2019, DSPC-C 310.

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

Compareixença del director general de la Policia davant la 
Comissió d’Interior per a informar sobre el dispositiu policial per 
al desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de 
Barcelona, el 15 de gener de 2019
357-00379/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Interior, tinguda el 17.07.2019, 
DSPC-C 312.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars de 
la Residència Sant Cugat davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies per a informar sobre les deficiències en l’atenció als 
residents i la qualitat dels serveis
357-00584/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 15, tinguda 
el 17.07.2019, DSPC-C 311.

Compareixença d’una representació de l’ens Jubilats de Macosa-
Alstom afectats per l’amiant davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre la situació dels afectats per 
l’amiant
357-00585/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 15, tinguda 
el 17.07.2019, DSPC-C 311.



BOPC 391
22 de juliol de 2019

4.55.15. Convocatòries 29 

Compareixença d’Eva Faustino, membre d’FG Legal i de l’Associació 
de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, davant 
la Comissió de Cultura per a explicar les conseqüències en la música 
digital de la Directiva europea sobre drets d’autor a Internet
357-00586/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 10, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 313.

Compareixença d’Andrés Campos, president de Kzoo Music, davant 
la Comissió de Cultura per a explicar les conseqüències en la música 
digital de la Directiva europea sobre drets d’autor a Internet
357-00587/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 10, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 313.

Compareixença de Gerard de Lucas, membre de l’Associació per a 
la Defensa de la Marca, davant la Comissió de Cultura per a explicar 
les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre 
drets d’autor a Internet
357-00588/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 10, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 313.

Compareixença de Júlia Bacaria, representant de Law&Tech, davant 
la Comissió de Cultura per a explicar les conseqüències en la música 
digital de la Directiva europea sobre drets d’autor a Internet
357-00589/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 10, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 313.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 36

CONVOCADA PER AL 23 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 23 de juliol de 2019, a les 15.00 h, al saló de sessions.
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Ordre del dia
1. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 

del Reglament).
2. Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-2020. Tram. 300-00164/12. 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
3. Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Codi civil de Catalunya. 

Tram. 300-00165/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
4. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments 

malsans. Tram. 300-00166/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector públic. Tram. 
300-00167/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la Carta catalana per als drets i les responsa-
bilitats digitals. Tram. 300-00169/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic de polítiques de dones. Tram. 
300-00168/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupostària. Tram. 
300-00170/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la democràcia i a l’es-
tat de dret. Tram. 300-00171/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 24 de juliol, a les 
10.00 h).

11. Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real. Tram. 255-
00007/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 
365, 22).

12. Declaració del Parlament de Catalunya de reconeixement i garantiment dels 
drets de les dones. Tram. 401-00015/12. Tots els grups i subgrups parlamentaris. 
Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la gestió del 
territori. Tram. 302-00129/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

14. Decret llei 12/2019, del 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i 
de lluita contra el frau fiscal. Tram. 203-00020/12. Govern de la Generalitat. Debat 
i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 391, 7).

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Catalunya rural. 
Tram. 302-00134/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i 
votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció 
d’incendis. Tram. 302-00130/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions i els 
accessos als ports. Tram. 302-00131/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les ope-
racions de rescat a la Mediterrània. Tram. 302-00133/12. Grup Parlamentari Repu-
blicà. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes de mobili-
tat. Tram. 302-00135/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors 
no acompanyats. Tram. 302-00132/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.
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21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les delegacions exteriors. 
Tram. 302-00136/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 3085/2019, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, contra l’acord de la Mesa del 16 de 
maig de 2019 de confirmació de l’acord de la Mesa del 15 de maig de 
2019 pel qual es desestima la petició de reconsideració presentada 
contra el sistema de votació per a designar senadors
383-00015/12

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 42395 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.07.2019

Tribunal Constitucional
Pleno. Auto 65/2019, de 18 de junio de 2019. Recurso de amparo 3085-2019. De-

niega la suspensión en el recurso de amparo avocado 3085-2019, planteado por el 
Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlament de Cataluña en 
proceso parlamentario.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 16 de mayo de 2019 el Grupo 

Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlament de Cataluña, represen-
tado por la procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura y bajo la 
dirección del abogado don Alberto Cachinero Capitán, interpuso recurso de amparo 
contra el acuerdo de la Mesa del Parlament de Cataluña de 16 de mayo de 2019, por 
el que se desestima la reconsideración planteada contra el acuerdo de la Mesa de 15 
de mayo de 2019, por el que se desestima la solicitud de que se efectuara mediante 
papeletas la votación prevista para el pleno convocado para el 16 de mayo de 2019 
para designar un senador o senadora que había de representar a la Generalitat de 
Cataluña en el Senado.

En la demanda de amparo se solicita por otrosí, «de conformidad con lo dispues-
to por el artículo 56.2 y 3 LOTC, la suspensión de los efectos del acto impugnado 
y cualesquiera otras medidas cautelares que estime pertinentes para asegurar el ob-
jeto del amparo solicitado, y que lo haga, por un supuesto de urgencia excepcional, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56.5 LOTC, en la resolución de la 
admisión a trámite del recurso». Los argumentos en que se funda esta solicitud con-
sisten en «que la cuestión suscitada afecta, porque la altera, la composición de la 
cámara alta de las Cortes Generales, al faltar en ella uno de los senadores de desig-
nación autonómica que deben representar a la Generalitat de Catalunya. La sesión 
constitutiva del Senado está prevista para el próximo día 21 de mayo de 2019, siendo 
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además que es durante esa sesión constitutiva que se debe elegir el órgano de gobier-
no de la cámara, la mesa del Senado. Si la mayoría parlamentaria en el Parlament de 
Catalunya siguiera pudiendo bloquear la libre designación por el Grupo Parlamen-
tario Socialistes i Units per Avançar del senador que le corresponde en sustitución 
del que genera la vacante, se habría producido un perjuicio irreparable del derecho 
fundamental contenido en el artículo 23 CE».

2. El Pleno de este Tribunal, por sendas providencias de 21 de mayo de 2019, 
acordó (i) la admisión a trámite del presente recurso de amparo, apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) porque el recurso plantea un proble-
ma o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de 
este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y el asunto suscitado transciende el caso con-
creto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, 
FJ 2 g)] y, en relación con la solicitud de suspensión, que «no aprecia la urgencia 
excepcional a la que se refiere el art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopción inau-
dita parte de forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la misma procede 
formar la oportuna pieza separada y, en ella, conceder un plazo de tres días al Mi-
nisterio Fiscal y al solicitante de amparo que efectúen alegaciones respecto a dicha 
petición» y (ii) conceder a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal el plazo común 
de tres días para que alegasen lo que estimasen pertinente sobre la suspensión.

3. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 24 de mayo de 2019, presentó 
alegaciones interesando denegar la suspensión solicitada. Los argumentos en que 
fundamenta esta petición son (i) que los acuerdos impugnados, al referirse a un sis-
tema de votación, «agotaron, realmente, sus efectos con la votación realizada por 
el Pleno en la referida sesión del día 16 de mayo», de modo tal que, como ya ha se-
ñalado la jurisprudencia constitucional (AATC 241/2013, de 21 de octubre; 1/2016, 
de 18 de enero, o 88/2918, de 17 de septiembre), no cabe suspender los efectos de 
determinados actos o decisiones cuando sus efectos ya se han producido y consu-
mado; (ii) que, aun en el caso de considerar que lo indirectamente impugnado es el 
rechazo de la propuesta de designación presentada por el grupo parlamentario recu-
rrente, que es el acto parlamentario del que se derivaría la vulneración del derecho 
de representación política invocado en la demanda en relación con la alteración de 
la composición del Senado, también el efecto irreparable alegado por el grupo parla-
mentario recurrente se habría ya consumado el 21 de mayo de 2019 con la constitu-
ción del Senado y la elección de sus órganos de gobierno, «por lo que la medida de 
suspensión carecería de toda virtualidad en relación con la evitación de dicho efec-
to» y no podría considerarse la posible producción en el futuro de otros efectos para 
el derecho de representación política como «un perjuicio irreparable en conexión 
con la finalidad del recurso de amparo, puesto que, en el caso de que estimase el re-
curso, este no perdería toda su virtualidad en orden al restablecimiento del derecho 
fundamental alegado» y (iii) no cabe con ocasión de la resolución de un incidente 
de suspensión en la jurisdicción de amparo atender a razonamientos vinculados al 
fondo de los derechos invocados, lo que supondría, en contra de la jurisprudencia 
constitucional, anticipar el examen del fondo de la cuestión suscitada en el recurso 
(AATC 18/2002, de 11 de febrero, o 23/2017, de 13 de febrero).

4. La parte demandante no ha presentado alegaciones.

II. Fundamentos jurídicos
1. El artículo 56.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es-

tablece, como regla general, que la interposición de un recurso de amparo no sus-
penderá los efectos del acto o sentencia impugnados. No obstante, el artículo 56.2 
LOTC posibilita la suspensión del acto o sentencia impugnados cuando su ejecución 
produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder su finalidad al amparo, 
siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés consti-
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tucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra perso-
na. La suspensión cautelar de las resoluciones impugnadas en amparo se configura 
como una medida provisional de carácter absolutamente excepcional y de aplicación 
fundamentalmente restrictiva, que deriva de la necesidad de preservar el interés ge-
neral, de la garantía de la efectividad de las decisiones de los poderes públicos, y del 
aseguramiento de la ejecución de las resoluciones dictadas por jueces y tribunales 
en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les confiere el artículo 117.3 CE (así, 
AATC 82/2018, de 17 de julio, FJ 1, y 98/2018, de 18 de septiembre, FJ 1).

El Tribunal también ha reiterado que la acreditación del perjuicio es carga del 
demandante de amparo, quien debe precisar los concretos detrimentos o daños que 
de la ejecución se derivarían, así como justificar o argumentar razonadamente su 
irreparabilidad. Asimismo, es doctrina reiterada que el perjuicio para ser irrepara-
ble debe ser real y actual y que no es posible alegar un daño futuro o hipotético o 
un simple temor y que la pérdida de la finalidad del amparo no puede equipararse a 
la mayor o menor dificultad, molestia o incomodidad para el recurrente (así, AATC 
160/2017, de 21 de noviembre, FJ 2, y 88/2018, de 17 de septiembre, FJ 3). Del mis-
mo modo se ha destacado que no cabe justificar la suspensión de los acuerdos im-
pugnados con argumentos que se proyectan sobre el fondo de la cuestión planteada 
en la demanda y suponen, por tanto, predeterminar la solución del recurso (AATC 
23/2017, de 13 de febrero, FJ 2, y 26/2019, de 9 de abril, FJ 2).

Por último, el Tribunal también ha establecido que no resulta adecuada la sus-
pensión de actos o resoluciones ya ejecutados, porque la suspensión solo procede 
respecto de una ejecución que se está produciendo o que podría producirse en el 
futuro y carece, en cambio, de objeto y de sentido cuando el acto impugnado de los 
poderes públicos ya ha sido ejecutado plenamente, pues en ese caso las vulneracio-
nes, de concurrir, ya se habrían producido y agotado (ATC 1/2016, de 18 de enero, 
FJ 1).

2. En el presente caso, tal como se ha expuesto en los antecedentes, la parte re-
currente impugnó directamente la decisión de la mesa del Parlament de Cataluña de 
seleccionar una concreta modalidad de votación que debía utilizarse en la reunión 
del pleno de 16 de mayo de 2019 en relación con la designación de un senador en 
representación de la Generalitat de Cataluña y lo que solicita es la suspensión de 
ese concreto acto. La parte recurrente fundamenta la solicitud de suspensión de esta 
decisión alegando que le generaría un perjuicio irreparable, pues el efecto indirec-
to de la selección de aquel sistema de votación es la posibilidad de que la mayoría 
parlamentaria en el Parlament de Cataluña bloquee la libre designación por el Gru-
po Parlamentario Socialistes i Units per Avançar de un senador que le corresponde. 
Con ello, en su opinión, se altera la composición del Senado, por faltar uno de los 
senadores de designación autonómica que deben representar a la Generalitat de Ca-
talunya. Añade que la sesión constitutiva del Senado y la elección de sus órganos de 
gobierno estaba prevista para el 21 de mayo de 2019.

Acuerda
La aplicación de la jurisprudencia constitucional expuesta a la argumentación 

desarrollada por la parte recurrente en su demanda de amparo –toda vez que no ha 
hecho uso de la posibilidad de realizar alegaciones adicionales en este incidente– 
determina que debe denegarse la suspensión solicitada por las siguientes razones: 

(i) El sistema de votación, cuya selección por la mesa es el acto impugnado y 
cuya suspensión es la que expresamente solicita la parte recurrente en la demanda 
de amparo, estaba dirigido a su utilización en la sesión del Pleno del Parlament de 
Cataluña del 16 de mayo de 2019 y fue el efectivamente aplicado en dicha sesión. 
Por tanto, es una decisión parlamentaria respecto de la que no cabe acordar su sus-
pensión al haber sido ya ejecutada plenamente y haberse agotado sus efectos.
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(ii) El argumento principal en que se fundamenta el perjuicio irreparable alega-
do por la parte recurrente es el relativo al efecto indirecto que tiene la decisión del 
sistema de votación sobre el derecho de representación política de los diputados que 
conforman el grupo parlamentario por la situación de bloqueo que conlleva en la 
designación de un senador que a ellos corresponde proponer y la consecuente altera-
ción que se produce en la conformación del Senado. Tal como pone de manifiesto el 
Ministerio Fiscal en su informe, esta argumentación identifica el perjuicio irrepara-
ble con la lesión alegada, por lo que se proyecta exclusivamente sobre el fondo de la 
cuestión planteada en la demanda. Por tanto, es una argumentación sobre la que no 
puede entrar a pronunciarse el Tribunal en el presente incidente de suspensión. Otra 
cosa supondría predeterminar la solución del recurso, tanto si se aplicara a la alte-
ración de la configuración del Senado para la celebración de su sesión constitutiva y 
elección de órganos de gobierno celebrada el 21 de mayo de 2019 como a su funcio-
namiento ordinario durante esta legislatura. En lo que se refiere concretamente a la 
alteración del Senado en la celebración de su sesión constitutiva, además, tampoco 
cabe pronunciarse en cuanto a la suspensión, pues se trata de un acontecimiento ya 
consumado temporalmente.

Por lo expuesto, el Pleno

Madrid, a dieciocho de junio de dos mil diecinueve

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Alfons Montserrat Esteller

PRESENTACIÓ

Reg. 42280 / Coneixement: Presidència del Parlament 18.07.2019

Credencial de diputat
Don Segundo Menéndez Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, expido 

la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del Parlamento 
de Cataluña don Alfons Montserrat i Esteller por estar incluido en la lista de candi-
datos presentada por Esquerra Republicana-Catalunya Sí a las elecciones al Parla-
mento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de doña 
Noemí Llauradó i Sans.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 10 de julio de 2019.

Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central

Credencial del diputat Manuel Losada Seivane

PRESENTACIÓ

Reg. 42281 / Coneixement: Presidència del Parlament 18.07.2019

Credencial de diputat
Don Segundo Menéndez Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, expido 

la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del Parlamento 
de Cataluña Don Manuel Losada Seivane por estar incluido en la lista de candidatos 
presentada por Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a las elecciones al Parlamento 
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de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, en sustitución, por renuncia, de Doña Ma-
ría Luz Guilarte Sánchez.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 10 de julio de 2019.

Don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central
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