
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 480/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació dels mossos d’es-
quadra destinats a Mataró i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques policials
250-00585/12
Adopció 9

Resolució 481/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un grup de treball 
per a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos de Mossos d’Esquadra i altres 
col·lectius especials de la Generalitat
250-00614/12
Adopció 9

Resolució 482/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del parc de bombers 
de Sant Feliu de Llobregat
250-00634/12
Adopció 10

Resolució 483/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del parc de bom-
bers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal i sobre les mancances del Cos 
de Bombers de la Generalitat
250-00641/12
Adopció 10

Resolució 484/XII del Parlament de Catalunya, sobre els desallotjaments extraju-
dicials i la col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra de les empreses que 
ofereixen aquest servei
250-00655/12
Adopció 11

Resolució 485/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació dels mossos d’es-
quadra destinats a Gavà i l’increment dels recursos de les àrees bàsiques policials
250-00656/12
Adopció 11

Resolució 486/XII del Parlament de Catalunya, sobre el personal de guàrdia al parc de 
bombers de Girona i a la resta de parcs i sobre la neutralitat dels parcs de bombers
250-00662/12
Adopció 12

Resolució 507/XII del Parlament de Catalunya, sobre la licitació de les obres de 
construcció del centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
250-00290/12
Adopció 12

Resolució 508/XII del Parlament de Catalunya, sobre les residències de referència 
per a persones grans sordes
250-00388/12
Adopció 13

Resolució 509/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament dels serveis de 
llar residència, de llar amb suport i de suport a la pròpia llar
250-00390/12
Adopció 14
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Resolució 510/XII del Parlament de Catalunya, sobre el treball conjunt per a millorar 
l’atenció a les persones amb Alzheimer
250-00428/12
Adopció 14

Resolució 511/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’habitatges tu-
telats o serveis per a persones grans al Baix Llobregat
250-00491/12
Adopció 15

Resolució 512/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Cartera de serveis socials 
de Catalunya
250-00504/12
Adopció 15

Resolució 516/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adaptació dels operatius 
policials per a vetllar per la seguretat ciutadana en determinades zones de Girona
250-00676/12
Adopció 16

Resolució 517/XII del Parlament de Catalunya, sobre la descentralització de l’Àrea 
de Brigada Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00722/12
Adopció 16

Resolució 518/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reobertura de l’oficina d’aten-
ció ciutadana dels Mossos d’Esquadra a la plaça de Catalunya de Barcelona
250-00786/12
Adopció 17

3. Tramitacions en curs

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

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/12
Substitució de ponents 18

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reconversió del centre d’atenció primària de Segur 
de Calafell en centre d’urgències d’atenció primària
250-00815/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere, de Reus
250-00821/12
Esmenes presentades 19

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 19

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 19

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 19

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 20

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 20
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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 20

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 20

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 20

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2020-2024
250-00844/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les de-
pendències dels centres penitenciaris
250-00845/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la universitat
250-00846/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
250-00847/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’horari d’obertura del Centre d’Atenció Primària Amposta
250-00848/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

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 22

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 22

Proposta de resolució sobre la desertificació
250-00851/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de l’Escola Es-
cursell i Bartalot, de Ripollet
250-00852/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

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 22

Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels joves
250-00854/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

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 23

Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i equips de suport
250-00856/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
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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 23

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció assistida
250-00858/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions per a facilitar un procés 
electoral amb garanties a la Cambra de Comerç de Barcelona i sobre les accions 
anunciades per la presidència de la Cambra
354-00149/12
Acord sobre la sol·licitud 24

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

Sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta 
de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti la me-
mòria del curs i informi sobre les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya
356-00453/12
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les declaracions en què manifestava la 
intenció de llevar als municipis la gestió d’una part de la taxa turística
356-00508/12
Acord sobre la sol·licitud 24

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera d’Em-
presa i Coneixement sobre les actuacions per a facilitar un procés electoral amb 
garanties a la Cambra de Comerç de Barcelona i sobre les accions anunciades per 
la presidència de la Cambra
355-00085/12
Acord de tenir la sessió informativa 25

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

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola 
de Catalunya
353-00083/12
Substanciació 25

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Enò-
legs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
353-00085/12
Substanciació 25

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00091/12
Substanciació 25

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00092/12
Substanciació 26

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la De-
nominació d’Origen Penedès amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00098/12
Substanciació 26
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la De-
nominació d’Origen del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00103/12
Substanciació 26

Compareixença en ponència d’una representació de la Facultat d’Enologia de la 
Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00104/12
Substanciació 26

Compareixença en ponència d’Albert Hereu Marés, director de l’Institut Català del 
Suro, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00105/12
Substanciació 26

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00196/12
Substanciació 27

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00199/12
Substanciació 27

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00200/12
Substanciació 27

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00201/12
Substanciació 27

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00202/12
Substanciació 27

Compareixença en ponència d’una representació del Port de Palamós amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00203/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Nacional de Con-
fraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00204/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Ports 
Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00205/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Indústries, Co-
merç i Serveis Nàutics amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00206/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència de Lluís Franco i Sala, president del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00210/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència de Montserrat Closas Dalmau, vicepresidenta de la 
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00211/12
Substanciació 29
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Compareixença en ponència de Joan Francesc Pont Clemente, catedràtic de dret 
financer de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del litoral
353-00212/12
Substanciació 29

Compareixença en ponència de Salvador Milà, director del Servei de Presidència 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del litoral
353-00214/12
Substanciació 29

Compareixença en ponència de Miquel Gotanegra, president de la Federació Cata-
lana de Càmpings, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00215/12
Substanciació 29

Compareixença en ponència d’una representació del Centre per a la Sostenibilitat 
Territorial amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00218/12
Decaïment 29

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació a 
la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00359/12
Substanciació 30

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Catalana d’Asso-
ciacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural
353-00364/12
Substanciació 30

Compareixença en ponència d’una representació de Conservació.cat amb relació a 
la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00368/12
Substanciació 30

Compareixença en ponència d’una representació de l’Obrador del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
de Patrimoni Natural
353-00371/12
Substanciació 30

Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa per a la Conservació 
de la Natura amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patri-
moni Natural
353-00372/12
Substanciació 30

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Catalunya - La Pe-
drera amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00373/12
Substanciació 31

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni 
Natural
353-00374/12
Canvi de tramitació 31

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de 
Patrimoni Natural
353-00375/12
Substanciació 31

Compareixença en ponència de Llorenç Planagumà Guàrdia, coordinador tècnic del 
Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00379/12
Substanciació 31
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Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana d’Educa-
ció Ambiental amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patri-
moni Natural
353-00380/12
Substanciació 32

Compareixença en ponència de Josep Germain, en representació de la Plataforma 
en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00382/12
Substanciació 32

Compareixença en ponència d’una representació de la Intersindical Alternativa de 
Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de Catalunya al comitè d’em-
presa de la Direcció General de Medi Natural amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00383/12
Substanciació 32

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció Sindical d’Agents Ru-
rals de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballa-
dors de l’Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00384/12
Decaïment 32

Compareixença Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar la memòria del curs i 
informar sobre les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya
357-00592/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d’Empresa i Co-
neixement per a explicar les declaracions en què manifestava la intenció de llevar 
als municipis la gestió d’una part de la taxa turística
357-00593/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 33
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 480/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació dels 
mossos d’esquadra destinats a Mataró i l’increment dels recursos de 
les àrees bàsiques policials
250-00585/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 13, 03.07.2019, DSPC-C 298

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial de Mataró per a garantir la seguretat ciutadana (tram. 250-00585/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30475).

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

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

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

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Saloua Laouaji Faridi; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 481/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un 
grup de treball per a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos de 
Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat
250-00614/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 13, 03.07.2019, DSPC-C 298

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a estu-
diar l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lectius 
especials de la Generalitat (tram. 250-00614/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 30472 i 30512).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un grup de treball amb les 

organitzacions sindicals que estudiï un nou procés d’equiparació retributiva entre el 
Cos de Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Saloua Laouaji Faridi; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz
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Resolució 482/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del 
parc de bombers de Sant Feliu de Llobregat
250-00634/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 13, 03.07.2019, DSPC-C 298

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de bombers 
de Sant Feliu de Llobregat (tram. 250-00634/12), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 32094) i pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 32223).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als professionals destinats al 

Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), que han suplert amb 
llur sobreesforç els dèficits i les mancances del Cos de Bombers de la Generalitat, i 
insta el Govern a posar en marxa les accions necessàries per a augmentar la dotació 
de bombers del parc i renovar-ne adequadament el material d’extinció, per a evitar 
que el personal que hi és destinat hagi de suplir les mancances de recursos humans 
amb hores extres i per a garantir la seguretat dels ciutadans.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 483/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del 
parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal i 
sobre les mancances del Cos de Bombers de la Generalitat
250-00641/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 13, 03.07.2019, DSPC-C 298

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i mate-
rials al parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal (tram. 250-
00641/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 32093) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 32222).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya, amb relació al parc de bombers de Rubí - Sant Cu-

gat del Vallès - Castellbisbal, insta el Govern a: 
a) Incrementar la plantilla de bombers del parc per a poder garantir un servei 

efectiu i la seguretat dels bombers, i apujar els mínims dels torns de guàrdia a un 
mínim sis bombers per dia.

b) Renovar en el termini de dos mesos tot el material malmès i caducat que en-
cara està en ús– en aquest parc.

c) Dotar el parc, en compliment de la Resolució 867/X del Parlament de Cata-
lunya, d’un camió escala que respongui a la necessitat constatada d’aquest vehicle 
en el parc.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a planificar i pressupostar totes les 
places necessàries per a resoldre les mancances que patirà el Cos de Bombers de 
la Generalitat els propers anys, fins a augmentar de mil efectius el Cos de Bombers 
per a l’any 2022.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 484/XII del Parlament de Catalunya, sobre els 
desallotjaments extrajudicials i la col·laboració amb el Cos de 
Mossos d’Esquadra de les empreses que ofereixen aquest servei
250-00655/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 13, 03.07.2019, DSPC-C 298

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre les actuacions de les empreses de desallot-
jaments extrajudicials i la col·laboració d’aquestes empreses amb els Mossos d’Es-
quadra (tram. 250-00655/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
32221) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 33088).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar fent les gestions neces-

sàries per a assegurar que les accions dutes a terme per les empreses que ofereixen 
serveis de desallotjament extrajudicial s’ajusten a dret, incloent-hi l’exercici de la 
potestat inspectora i sancionadora del Govern, en el marc de la normativa aplicable.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 485/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació dels 
mossos d’esquadra destinats a Gavà i l’increment dels recursos de 
les àrees bàsiques policials
250-00656/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 13, 03.07.2019, DSPC-C 298

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica poli-
cial de Gavà per a garantir la seguretat ciutadana (tram. 250-00656/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 33089).

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

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

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

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Saloua Laouaji Faridi; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 486/XII del Parlament de Catalunya, sobre el personal de 
guàrdia al parc de bombers de Girona i a la resta de parcs i sobre la 
neutralitat dels parcs de bombers
250-00662/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 13, 03.07.2019, DSPC-C 298

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 3 de juliol de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la situació precària del parc de bombers de 
Girona (tram. 250-00662/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 33091).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a doblar les dotacions de guàrdia 

del parc de bombers de Girona.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el personal de guàrdia 

als parcs de bombers en cas que el personal d’un parc hagi reforçat un altre parc.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la neutralitat als parcs 

de bombers, que tenen la consideració d’edifici públic, i eliminar-ne els signes i les 
imatges partidistes.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 507/XII del Parlament de Catalunya, sobre la licitació de 
les obres de construcció del centre de dia i residència per a gent 
gran Sabadell Parc Central
250-00290/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 15, 17.07.2019, DSPC-C 311

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 17 
de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció del centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc 
Central (tram. 250-00290/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 16788).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a retre compte públicament de l’estat 

de la construcció del centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central 
davant els grups municipals de l’Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental) i la 
Plataforma en Defensa de la Residència del Sector Sud de Sabadell.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 508/XII del Parlament de Catalunya, sobre les residències 
de referència per a persones grans sordes
250-00388/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 15, 17.07.2019, DSPC-C 311

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 17 
de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les residències 
de referència per a persones grans sordes (tram. 250-00388/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 22631).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estudiar conjuntament amb els agents socials implicats, durant el segon se-

mestre de l’any 2019, la necessitat i la demanda de designar residències de referèn-
cia per a persones grans sordes a Catalunya i dotar-les, si escau, de personal espe-
cialitzat en geriatria amb els coneixements de llengua de signes catalana suficients 
per a poder donar un servei especialitzat i de qualitat als residents amb discapacitat 
auditiva.

b) Vetllar perquè totes les residències de la xarxa de serveis públics (pròpies, 
concertades i col·laboradores) puguin ésser considerades residències de referència 
sempre que disposin dels professionals necessaris per a atendre els residents amb 
discapacitat auditiva.

c) Instaurar les residències públiques de referència necessàries als diferents àm-
bits territorials, un cop fet l’estudi i segons la demanda real de les necessitats.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 509/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
dels serveis de llar residència, de llar amb suport i de suport a la 
pròpia llar
250-00390/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 15, 17.07.2019, DSPC-C 311

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 17 
de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament 
dels serveis de llar residència, de llar amb suport i de suport a la pròpia llar (tram. 
250-00390/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 22632).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar els sistemes de contractació 

i assignació de places en l’elaboració de la programació territorial del període 2020-
2023 dels programes de llars residència, llars amb suport i suport a la llar perquè 
s’adaptin veritablement a les necessitats dels usuaris i posin aquestes necessitats al 
centre del sistema, mitjançant transicions flexibles entre els diversos programes.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 510/XII del Parlament de Catalunya, sobre el treball conjunt 
per a millorar l’atenció a les persones amb Alzheimer
250-00428/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 15, 17.07.2019, DSPC-C 311

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 17 
de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una estratègia autonòmica sobre l’Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre 
aquesta malaltia (tram. 250-00428/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 23879).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant de manera con-

junta entre el Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mília, en col·laboració amb els sindicats, els col·legis de metges, d’educadors socials 
i de treballadors socials, el tercer sector social i els ens locals, en el millorament de 
l’atenció a les persones amb Alzheimer i altres demències.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 511/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’habitatges tutelats o serveis per a persones grans al Baix Llobregat
250-00491/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 15, 17.07.2019, DSPC-C 311

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 17 
de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació pres-
supostària per al projecte i la construcció d’un centre de dia i una residència al Prat 
de Llobregat (tram. 250-00491/12), 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 impulsar la construcció al Baix 

Llobregat d’habitatges tutelats o serveis per a persones grans com a alternativa als 
centres residencials més assistencials.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 512/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Cartera de 
serveis socials de Catalunya
250-00504/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 15, 17.07.2019, DSPC-C 311

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 17 
de juliol de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la Cartera de 
serveis socials de Catalunya (tram. 250-00504/12), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 26947).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, en el termini de dos mesos 

a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, l’actualització de la Cartera de serveis 
de la Llei de serveis socials per a adaptar-la a la nova situació social.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 516/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adaptació 
dels operatius policials per a vetllar per la seguretat ciutadana en 
determinades zones de Girona
250-00676/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 14, 17.07.2019, DSPC-C 312

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’adaptació dels operatius policials per 
a vetllar per la seguretat ciutadana a Girona (tram. 250-00676/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 33092).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a perllongar en el temps els disposi-

tius i altres actuacions policials de suport a les tasques dels vigilants jurats a l’esta-
ció de Renfe de Girona i als voltants de l’estació, zona en què es detecta un augment 
del nombre d’activitats delictives. El dispositiu i la resta d’actuacions policials hau-
ran de funcionar fins que no s’erradiqui el problema d’inseguretat que es pateix en 
aquesta zona.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 517/XII del Parlament de Catalunya, sobre la 
descentralització de l’Àrea de Brigada Mòbil del Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-00722/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 14, 17.07.2019, DSPC-C 312

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2019, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels 
efectius de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00722/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 35533).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-

dra a dur a terme un estudi per a valorar la idoneïtat de desconcentrar la unitat Àrea 
de Brigada Mòbil (Brimo) i garantir una prestació homogènia dels serveis policials 
arreu de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz
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Resolució 518/XII del Parlament de Catalunya, sobre la reobertura de 
l’oficina d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra a la plaça de 
Catalunya de Barcelona
250-00786/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 14, 17.07.2019, DSPC-C 312

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 17 de juliol de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la reobertura de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Barcelona (tram. 250-00786/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
39062).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a la reobertura de l’oficina d’atenció ciu-

tadana de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra a la plaça de Catalunya 
de Barcelona, insta el Govern a: 

a) Reobrir aquesta oficina tan bon punt les dependències corresponents tinguin 
les condicions adequades per a treballar-hi i per a atendre la ciutadania.

b) Garantir la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i la col·laboració amb el servei de seguretat privada de Transports Metro-
politans de Barcelona, tal com es fa actualment.

c) Dotar aquesta oficina dels recursos i el personal qualificat necessaris per a ga-
rantir les condicions de treball més adequades als professionals que hi treballin, de 
manera que es pugui donar un servei òptim a la ciutadania.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió del Reglament, en la sessió tinguda el dia 24 de juliol de 2019, ha 
acordat de substituir els següents membres de la Ponència que ha d’elaborar la Pro-
posta de reforma del Reglament del Parlament (tram. 211-00001/12): 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González substitueix José Maria Espejo-Saavedra Conesa

Grup Parlamentari Republicà
Josep M. Jové i Lladó substitueix Gerard Gómez del Moral i Fuster
Adriana Delgado i Herreros substitueix Marc Sanglas i Alcantarilla.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reconversió del centre d’atenció 
primària de Segur de Calafell en centre d’urgències d’atenció 
primària
250-00815/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41795 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, (REG. 41795)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir l’atenció 
continuada i urgent a la població de Segur de Calafell a través del conjunt de dispo-
sitius assistencials existents a l’ABS de Calafell perquè hi hagi assistència sanitària 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, inclòs serveis d’analítiques, radiologia, 
boxes d’observació i pediatria, com a mínim.
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Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere, de Reus
250-00821/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41794 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 18.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41794)

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

1. Continuar garantint l’adequació de personal sanitari del CAP Sant Pere de Reus 
a les necessitats reals de volum de població atesa i la cobertura horària d’aquests 
serveis.

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

2. Adoptar les mesures necessàries per a gestionar amb la major eficàcia possible 
les emergències mèdiques rebudes.

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 JxCat; GP ERC (reg. 43662; 43725).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 43663; 43726).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 43664; 43727).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 43665; 43728).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 43666; 43729).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 43667; 43730).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 43668; 43731).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP ERC (reg. 43669; 43732).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP ERC (reg. 43670; 43733).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 43671; 43734).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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. 43672; 43735).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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. 43673; 43736).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 10:30 h.

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. 43674; 43737).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 10:30 h.
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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. 43675; 43738).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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. 43676; 43739).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la desertificació
250-00851/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 43677; 43740).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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. 43678; 43741).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 10:30 h.

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. 43679; 43742).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 10:30 h.
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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 JxCat; GP ERC (reg. 43680; 43743).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 43681; 43744).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 43682; 43745).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP ERC (reg. 43683; 43746).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 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 JxCat; GP ERC (reg. 43684; 43747).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.07.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre les 
actuacions per a facilitar un procés electoral amb garanties a la 
Cambra de Comerç de Barcelona i sobre les accions anunciades per 
la presidència de la Cambra
354-00149/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, en la sessió 14, tinguda el 18.07.2019, DSPC-C 318.

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

Sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, rector de la 
Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè presenti la memòria del curs i informi sobre les 
actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya
356-00453/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 14, tinguda el 18.07.2019, DSPC-C 318.

Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les 
declaracions en què manifestava la intenció de llevar als municipis la 
gestió d’una part de la taxa turística
356-00508/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 14, tinguda el 18.07.2019, DSPC-C 318.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb 
la consellera d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions per a 
facilitar un procés electoral amb garanties a la Cambra de Comerç 
de Barcelona i sobre les accions anunciades per la presidència de la 
Cambra
355-00085/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 14, tinguda el 
18.07.2019, DSPC-C 318.

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

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00083/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00085/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
353-00091/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 23.07.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
353-00092/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Penedès amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00098/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen del Cava amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00103/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Facultat 
d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de 
llei vitivinícola de Catalunya
353-00104/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència d’Albert Hereu Marés, director de 
l’Institut Català del Suro, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
353-00105/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 23.07.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00196/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 19.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00199/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 17.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00200/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 17.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
litoral
353-00201/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 17.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del litoral
353-00202/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 17.07.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació del Port de Palamós 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00203/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 17.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
Nacional de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del litoral
353-00204/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 19.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del litoral
353-00205/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 17.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del litoral
353-00206/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 17.07.2019.

Compareixença en ponència de Lluís Franco i Sala, president del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00210/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 19.07.2019.
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Compareixença en ponència de Montserrat Closas Dalmau, 
vicepresidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la 
Costa Brava Centre, amb relació al Projecte de llei d’ordenació del 
litoral
353-00211/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 19.07.2019.

Compareixença en ponència de Joan Francesc Pont Clemente, 
catedràtic de dret financer de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00212/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 19.07.2019.

Compareixença en ponència de Salvador Milà, director del Servei 
de Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació del litoral
353-00214/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 17.07.2019.

Compareixença en ponència de Miquel Gotanegra, president de la 
Federació Catalana de Càmpings, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació del litoral
353-00215/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del 
litoral», el 19.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Centre per a la 
Sostenibilitat Territorial amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
del litoral
353-00218/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei d’ordenació del litoral», el 
19.07.2019.



BOPC 396
26 de juliol de 2019

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 30

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de 
Patrimoni Natural
353-00359/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 09.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00364/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 09.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de Conservació.
cat amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de 
Patrimoni Natural
353-00368/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 09.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Obrador del 
Tercer Sector Ambiental de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00371/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa per a 
la Conservació de la Natura amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00372/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 23.07.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Catalunya - La Pedrera amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00373/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00374/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00007/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural», 
23.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00375/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència de Llorenç Planagumà Guàrdia, 
coordinador tècnic del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni 
Natural
353-00379/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 09.07.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència de Patrimoni Natural
353-00380/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 09.07.2019.

Compareixença en ponència de Josep Germain, en representació de 
la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni 
Natural
353-00382/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 23.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Intersindical 
Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors 
de Catalunya al comitè d’empresa de la Direcció General de Medi 
Natural amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència de 
Patrimoni Natural
353-00383/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de 
l’Agència de Patrimoni Natural», el 09.07.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció 
Sindical d’Agents Rurals de la Intersindical Alternativa de Catalunya 
- Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
de Patrimoni Natural
353-00384/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de creació de l’Agència 
de Patrimoni Natural», el 09.07.2019.
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Compareixença Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta 
de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
presentar la memòria del curs i informar sobre les actuacions de la 
Universitat Oberta de Catalunya
357-00592/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 14, tinguda el 
18.07.2019, DSPC-C 318.

Compareixença del director general de Turisme davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a explicar les declaracions en què 
manifestava la intenció de llevar als municipis la gestió d’una part de 
la taxa turística
357-00593/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 14, tinguda el 
18.07.2019, DSPC-C 318.
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