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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 5

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el nombre de places dels centres ocupacionals per a 
persones amb discapacitat intel·lectual
250-00882/12
Esmenes presentades 5

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de les places de llar residència 
en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00884/12
Esmenes presentades 5

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de places de residència en 
l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00885/12
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre les mesures d’atenció a les persones amb addiccions 
i patologies relacionades amb el joc i l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació
250-00887/12
Esmenes presentades 6

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 7

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici del 2016
256-00029/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 7

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre la contractació admi-
nistrativa del Departament de Justícia, corresponent a l’exercici del 2016
256-00030/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8
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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 els convenis que s’han de signar amb 
les empreses subministradores de gas i electricitat en aplicació de la Llei 24/2015, 
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la po-
bresa energètica
354-00168/12
Sol·licitud i tramitació 9

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

Sol·licitud de compareixença de Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui els ob-
jectius i les accions previstes per l’equip de govern de la Cambra
356-00512/12
Acord sobre la sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de 
la Fira de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre el canvi de contractista de muntadors d’escenaris, la vaga i l’esquirolatge
356-00532/12
Acord sobre la sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas Espinalt, president de la Federació d’As-
sociacions d’Oci Nocturn d’Espanya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè expliqui la situació del sector de les discoteques
356-00541/12
Sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença d’Andrés Carasso Vendrell, delegat d’Iberdrola a Cata-
lunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el compli-
ment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, amb motiu de la carta enviada als ajuntaments 
amb relació als talls de subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat
356-00561/12
Sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Buesa Gambau, directora general d’Endesa 
a Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el 
compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb motiu de la carta enviada als 
ajuntaments amb relació als talls de subministrament elèctric a famílies en situació 
de vulnerabilitat
356-00562/12
Sol·licitud 10

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les 
actuacions del Departament de Salut per a donar resposta als nous reptes de salut
355-00080/12
Substanciació 10

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

Compareixença de Pau Parals Oliveras, coordinador del Consell de l’Estudiantat de 
les Universitats Catalanes, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a in-
formar sobre la política universitària
357-00140/12
Substanciació 11

Compareixença del director general de Circuits de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la gestió de les instal·lacions
357-00518/12
Substanciació 11
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Compareixença de Jordi Palou-Loverdos, advocat acreditat a la Cort Penal Interna-
cional i mediador de conflictes, davant la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils 
i Polítics
357-00596/12
Substanciació 11

Compareixença de Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar els objectius i les 
accions previstes per l’equip de govern de la Cambra
357-00604/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de la Fira de Bar-
celona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el canvi 
de contractista de muntadors d’escenaris, la vaga i l’esquirolatge
357-00605/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

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 del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la 
Presidència
330-00166/12
Presentació: president de la Generalitat 12
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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 creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; SP PPC; GP JxCat; GP CatECP (reg. 44374; 44395; 
44486; 45130; 45210).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 25.09.2019 al 04.10.2019).
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el nombre de places dels centres 
ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual
250-00882/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45336 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 13.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45336)

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

2. Seguir treballant per un model que insereixi laboralment a les persones amb 
discapacitat a l’empresa ordinària de forma prioritària, tal com marca la Convenció 
sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com també potenciar i recolzar 
els CET com a recurs de trànsit i especialitzat.

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de les places de 
llar residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00884/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45334 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 13.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45334)

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

1) Millorar i seguir avançant en el sistema d’assignació de places de llar residèn-
cia en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, generant un sistema d’assignació ter-
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ritorial, tenint en compte la Planificació del Departament 2020-2023, que permeti 
mantenir el vincle dels usuaris amb els recursos terapèutics, socials i laborals i amb 
la seva família.

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de places de 
residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual
250-00885/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45335 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 13.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45335)

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

1) Millorar i seguir avançant en el sistema d’assignació de places de residència 
en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, generant un sistema d’assignació territorial, 
tenint en compte la Planificació del Departament 2020-2023, que permeti mantenir 
el vincle dels usuaris amb els recursos terapèutics, socials i laborals i amb la seva 
família.

Proposta de resolució sobre les mesures d’atenció a les persones 
amb addiccions i patologies relacionades amb el joc i l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació
250-00887/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45317 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 13.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45317)

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

1) Continuar amb els treballs del Grup de treball d’Estratègia de prevenció de 
les noves patologies relacionades amb els TIC i incloure en el marc del Pla Integral 
d’Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i Addiccions un objectiu específic so-
bre la prevenció de les noves patologies relacionades amb l’ús de les TIC.

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

2) Seguir amb el desplegament dels estàndards europeus dissenyats per l’asso-
ciació European_Lotteries, tal i com ja fa la Generalitat de Catalunya en matèria 
de joc responsable.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3) Els representants del grup de treball d’Estratègia de prevenció de les noves 
patologies relacionades amb les TIC, presentaran l’informe de recomanacions i el 
propi protocol preventiu al Parlament un cop hagin conclòs els treballs.

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

4) Continuar amb els treballs del Grup de treball d’Estratègia de prevenció de 
les noves patologies relacionades amb les TIC i dissenyar i implementar accions 
conjuntes de prevenció amb les entitats més representatives dedicades al tractament 
d’addicions i la comunitat educativa, al mateix temps dotant els pares i mares d’eines 
per a poder combatre les dependències en la fase inicial, que incloguin informació 
sobre les institucions que treballen amb aquestes patologies, per si necessiten ajuda 
professional.

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

5) Instar a tots els grups parlamentaris a donar suport al Pressupost 2020 per tal 
d’establir una dotació pressupostària suficient per a posar en marxa de forma imme-
diata les mesures aprovades en aquesta resolució.

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. 45789).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2019, sobre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l’exercici 
del 2016
256-00029/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 45790).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2019, sobre 
la contractació administrativa del Departament de Justícia, 
corresponent a l’exercici del 2016
256-00030/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 45063).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 23.09.2019 al 30.09.2019).
Finiment del termini: 01.10.2019; 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 els 
convenis que s’han de signar amb les empreses subministradores de 
gas i electricitat en aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica
354-00168/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CatECP (reg. 44529).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 19.09.2019.

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

Sol·licitud de compareixença de Joan Canadell, president de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè expliqui els objectius i les accions previstes per 
l’equip de govern de la Cambra
356-00512/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 337.

Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, 
director general de la Fira de Barcelona, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el canvi de 
contractista de muntadors d’escenaris, la vaga i l’esquirolatge
356-00532/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 337.
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Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas Espinalt, president 
de la Federació d’Associacions d’Oci Nocturn d’Espanya, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació del 
sector de les discoteques
356-00541/12

SOL·LICITUD

Presentació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs (reg. 44123).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 19.09.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Andrés Carasso Vendrell, delegat 
d’Iberdrola a Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre el compliment de la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, amb motiu de la carta enviada als ajuntaments 
amb relació als talls de subministrament elèctric a famílies en 
situació de vulnerabilitat
356-00561/12

SOL·LICITUD

Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 44649).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 19.09.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Buesa Gambau, directora 
general d’Endesa a Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre el compliment de la Llei 24/2015, 
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, amb motiu de la carta enviada 
als ajuntaments amb relació als talls de subministrament elèctric a 
famílies en situació de vulnerabilitat
356-00562/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 44650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 19.09.2019.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de 
Salut sobre les actuacions del Departament de Salut per a donar 
resposta als nous reptes de salut
355-00080/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 17 de la Comissió de Salut, tinguda el 19.09.2019, 
DSPC-C 333.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Pau Parals Oliveras, coordinador del Consell 
de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00140/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 19.09.2019, DSPC-C 337.

Compareixença del director general de Circuits de Catalunya davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la gestió 
de les instal·lacions
357-00518/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 19.09.2019, DSPC-C 337.

Compareixença de Jordi Palou-Loverdos, advocat acreditat a la Cort 
Penal Internacional i mediador de conflictes, davant la Comissió 
d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00596/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i 
Polítics, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 335.

Compareixença de Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
explicar els objectius i les accions previstes per l’equip de govern de 
la Cambra
357-00604/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, 
DSPC-C 337.
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Compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general 
de la Fira de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre el canvi de contractista de muntadors 
d’escenaris, la vaga i l’esquirolatge
357-00605/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, 
DSPC-C 337.

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 del conseller de Territori i Sostenibilitat a la 
consellera de la Presidència
330-00166/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 46236 / Coneixement: 20.09.2019

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 20 al 24 
de setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 17 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 198/2019, de 17 de setembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència els dies 20 al 24 de 
setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7964, de 
20 de setembre de 2019.
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