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fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalu-
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la investigació de la linfangioleiomiomatosi i l’atenció sanitària i social que reben les 
dones que la pateixen
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Compareixença en ponència d’Enrique Cruz Simón, representant de l’associació 
Proyecto Escan, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acom-
panyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
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Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Dones Unides 
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Compareixença en ponència d’una representació del Projecte Tan Amics amb rela-
ció a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos 
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
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Substanciació 10
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 544/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes de les empreses 
públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes 
no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als 
exercicis del 2015 i el 2016
256-00023/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 12, 19.09.2019, DSPC-C 334

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 19 de setembre 
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels 
comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autò-
nomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 
2015 i 2016 (tram. 256-00023/12).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’lnforme de fiscalització 1/2019, sobre 

l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les 
entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent 
als exercicis del 2015 i el 2016.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi 
dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats 
autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exer-
cicis del 2015 i el 2016.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato

Resolució 545/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de l’Esport, corresponent 
al 2016
256-00024/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 12, 19.09.2019, DSPC-C 334

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 19 de setembre 
de 2019, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell 
Català de l’Esport, corresponent al 2016 (tram. 256-00024/12)

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’lnforme de fiscalització 3/2019, sobre el 

Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016.



BOPC 426
1 d’octubre de 2019

1.10. Acords i resolucions 4

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Con-
sell Català de l’Esport, corresponent al 2016.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An-

tonio Espinosa Cerrato
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció 
exterior de la Generalitat
250-00529/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 15, tinguda el 19.09.2019, DSPC-C 336.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; SP CUP-CC; GP CatECP; GP ERC (reg. 45780; 45847; 
45924; 46577; 46865).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.10.2019 al 04.10.2019).
Finiment del termini: 07.10.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45516; 45600; 45630; 
45733).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.10.2019 al 07.10.2019).
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per a prohibir els cetacis i els otàrids en captivitat i 
els delfinaris a Catalunya
202-00060/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 45601; 45631; 45734).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.10.2019 al 07.10.2019).
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
202-00061/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 45632; 45735).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.10.2019 al 07.10.2019).
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la 
disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana
202-00062/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP ERC; GP JxCat (reg. 45517; 45633; 45736).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.10.2019 al 07.10.2019).
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de 
la Infància
250-00888/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45333 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 27.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45333)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

Presentar-li en el si de la Comissió de la Infància abans que fineixi el novembre 
la memòria de les activitats que l’Observatori dels Drets de la Infància ha dut a ter-
me des del 2014.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre el 
sistema de protecció de la infància i l’adolescència
251-00005/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

CUP-CC, SP PPC

Reg. 45346 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 27.09.2019

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 55 del Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió de la 
Infància, del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball per repensar el sistema de la protecció a la infància i adolescència
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Objecte
Repensar el sistema de la protecció a la infància i adolescència

Composició
El grup de treball es compon de representants de cadascun dels grups parlamentaris.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’ar-

ticle 49 del Reglament del Parlament.

Mètode de funcionament
Lliurament de la proposta i els resultats al cap de dos mesos a comptar des de la 

seva constitució.

Resultat
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents re-

comanacions i conclusions. Així com també amb les propostes d’iniciatives parla-
mentàries, si s’escauen.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Bernat Solé i 

Barril, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, 
GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernández 
Álvarez, SP PPC; representants
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
de denúncia de la campanya de criminalització del moviment 
independentista i de rebuig de la violència
401-00018/12

ACORD DE LA JUNTA

26.09.2019

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya denuncia la campanya de cri-
minalització del moviment independentista, cívic i democràtic, i l’intent d’equiparar 
independentisme amb terrorisme.

La Junta de Portaveus rebutja la violència i es referma en les vies democràtiques 
per a aconseguir objectius polítics legítims.

Així mateix, la Junta de Portaveus rebutja l’operació impulsada per l’Audiència 
Nacional i la Guàrdia Civil, i les vulneracions dels drets fonamentals, especialment 
del dret a la presumpció d’innocència, de set ciutadans que el 26 de setembre de 
2019 han ingressat a la presó per ordre de l’Audiència Nacional, que ha dictat presó 
incondicional, i denuncia la deriva repressiva i autoritària de l’Estat.

La Junta de Portaveus referma el compromís del Parlament de Catalunya amb 
la llibertat i la democràcia i en la defensa de l’exercici dels drets civils i polítics de 
tots els catalans.

Finalment, la Junta de Portaveus exigeix la fi de la repressió i la llibertat de les 
persones perseguides i preses per llurs idees polítiques.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna 

Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC, re-
presentant

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Maria Guerrero, presidenta de 
l’Associació Espanyola de Linfangioleiomiomatosi, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la investigació de la 
linfangioleiomiomatosi i l’atenció sanitària i social que reben les 
dones que la pateixen
356-00531/12

SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 43590).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.09.2019.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’Enrique Cruz Simón, representant 
de l’associació Proyecto Escan, amb relació a la Proposició de llei 
de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i 
terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00399/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixe-
ment del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la 
violència masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació 
Dones Unides contra el Maltractament amb relació a la Proposició de 
llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i 
terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00401/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixe-
ment del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la 
violència masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Projecte Tan 
Amics amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret 
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de 
la violència masclista
353-00402/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixe-
ment del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la 
violència masclista», el 20.09.2019.
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