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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions de 
la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Barcelona
250-00892/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44001; 45314 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 16.09.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 44001)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió i modificació de part del punt 1

1. Condena firmemente los reiterados ataques vandálicos eurofóbicos perpetra-
dos contra la sede de la Delegación de la Comisión Europea y del Parlamento Euro-
peo en Barcelona por parte de personas sin identificar, seguidoras de los postulados 
de las organizaciones separatistas radicales catalanas, que han convocado reiterada-
mente a sus asociados para que los cometan.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45314)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 3 

Insta al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a traslladar a les 
autoritats competents el resultat de les actuacions que s’han dut a terme per garantir 
la seguretat ciutadana.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 4

Insta al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a mantenir les 
mesures per garantir la seguretat de la Delegació de la Comissió Europea i del Par-
lament Europeu a Barcelona.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2019, sobre 
l’Agència Catalana de Turisme, corresponent a l’exercici del 2017
256-00028/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 45167).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 18.09.2019 al 20.09.2019).
Finiment del termini: 23.09.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la presència de Ryanair a Catalunya
355-00089/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat (reg. 44602).
Comissió competent: Comissió de Territori.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.09.2019.

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre les conclusions del Grup de Treball 
sobre la Gestió i el Finançament del Sistema de Vies d’Altes 
Prestacions
355-00090/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat (reg. 44603).
Comissió competent: Comissió de Territori.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.09.2019.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública
330-00163/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 45839 / Coneixement: 16.09.2019

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, els 
dies 14 i 15 de setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
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del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública.

Cordialment,

Barcelona, 12 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 194/2019, de 12 de setembre, d’encàrrec del despatx de la con-
sellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública els dies 14 i 15 de setembre de 2019, mentre romangui fora de Cata-
lunya, és publicat al DOGC 7959A, del 13 de setembre de 2019.
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