
TAUL A DE CONT INGUT

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 la transparència i el retiment de comptes dels acords 
de col·laboració
250-00549/12
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la universitat
250-00846/12
Rebuig 9

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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Ponència per a elaborar l’Informe 10

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 10

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals 11
Esmenes reservades per a defensar en el Ple 17

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 19

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la 
normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 19

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 19

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball als jutjats 
de guàrdia de Barcelona
250-00880/12
Esmenes presentades 19
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Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la indústria au-
diovisual catalana
250-00895/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció d’una còpia dels 
atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per a l’obtenció 
d’una còpia dels atestats policials per a les víctimes d’accidents de trànsit
250-00897/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per l’incendi de la Ribera 
d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00898/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional
250-00901/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya de les ofertes públiques de treball publicades al Boletín Oficial del Estado
250-00902/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat a l’activitat dels 
grups parlamentaris per a sufragar despeses del referèndum il·legal de l’1 d’octubre
250-00903/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció educativa als alumnes 
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
250-00904/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de la retribució dels 
alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00905/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació infantil i primà-
ria a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el compliment de determinats compromisos amb els 
treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00907/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció pública
250-00908/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions discrecionals a la Pla-
taforma per la Llengua
250-00909/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de Badalona
250-00911/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
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Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris locals tancats de Piera
250-00912/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a gent gran al barri 
de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les Corts de Barcelona
250-00913/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’habitatge amb perspectiva juvenil
250-00914/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi
250-00915/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el millorament de la comprensibilitat dels informes 
mèdics
250-00916/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere, de Reus
250-00917/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de Dret Privat de 
Catalunya
250-00918/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari
250-00919/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels nivells retributius dels professionals 
de l’atenció primària amb els dels serveis hospitalaris
250-00920/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació de transparència en el món 
local
250-00921/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la ratificació de de-
núncies telefòniques o telemàtiques davant dels Mossos d’Esquadra en el cas de 
víctimes hospitalitzades
250-00922/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la creació d’un observatori del treball digne
250-00923/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la creació d’un consultori mèdic a l’Albiol
250-00924/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al sector del salva-
ment aquàtic
250-00925/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels turistes davant l’ac-
ció de grups radicals violents i la delinqüència organitzada
250-00926/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris que han parti-
cipat en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
250-00927/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26
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Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos d’Esquadra de ga-
rantir la seguretat ciutadana
250-00928/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància perimetral de les 
presons
250-00929/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al Prat de Llobregat
250-00930/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el reconeixement del grup C1 als tècnics en cures au-
xiliars d’infermeria
250-00931/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la creació de places residencials per a persones amb 
discapacitat física i el desplegament de la figura de l’assistent personal
250-00932/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració d’Òmnium Cultural com 
a entitat cultural
250-00933/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a Tarragona d’un centre 
penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia
250-00934/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de l’impacte de les de-
duccions autonòmiques de l’impost sobre la renda de les persones físiques
250-00935/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions contractuals de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb entitats presumptament vinculades a 
possibles delictes de corrupció i de finançament il·legal de partits polítics
250-00937/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix Plataforma per la 
Llengua
250-00938/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la celebració de festes aquàtiques privades a la cala 
d’en Massoni i en altres espais protegits de la Costa Brava
250-00939/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana 
i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses
250-00940/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29
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Proposta de resolució per a combatre la inacció del Govern davant el nombre crei-
xent de ciutadans en situació de pobresa energètica privats del dret d’accés als 
subministraments bàsics
250-00943/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars
250-00944/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar contra la pobresa 
energètica
250-00945/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-00946/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica
300-00172/12
Presentació: GP PSC-Units 30

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00173/12
Presentació: SP PPC 31

Interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en l’àmbit rural
300-00174/12
Presentació: GP PSC-Units 31

Interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics
300-00175/12
Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 31

Interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals
300-00176/12
Presentació: GP ERC 32

Interpel·lació al Govern sobre l’evolució del teixit productiu
300-00177/12
Presentació: GP JxCat 32

Interpel·lació al Govern sobre el projecte IdentiCAT
300-00178/12
Presentació: GP JxCat 32

Interpel·lació al Govern sobre la salut mental
300-00179/12
Presentació: GP Cs 33

Interpel·lació al Govern sobre la convivència, la llibertat i la seguretat
300-00180/12
Presentació: GP Cs 33

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’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’intent d’assalt al Parlament de l’11 de setembre de 2019
354-00175/12
Rebuig de la sol·licitud 34

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les càrregues policials durant l’intent de desnonament al barri de Sants, de 
Barcelona, el 19 de setembre de 2019
354-00179/12
Rebuig de la sol·licitud 34
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesu-
res que impulsa per a millorar el medi ambient, la sostenibilitat i el patrimoni natural
356-00534/12
Acord sobre la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants Es-
panyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori perquè presenti 
els estudis sobre la qualitat de la construcció mediambiental i energètica
356-00542/12
Acord sobre la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president del Consell d’Ad-
ministració d’AENA, perquè informi sobre la incidència de les protestes laborals a 
l’aeroport de Barcelona
356-00546/12
Acord sobre la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del Sòl, 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el paper de l’Institut en la im-
plantació d’empreses a Catalunya i el seu rol per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge
356-00569/12
Acord sobre la sol·licitud 35

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

Compareixença d’una representació de l’organització no governamental Retorna 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el sistema 
de dipòsit d’envasos
357-00132/12
Substanciació 35

Compareixença de l’alcalde de Torà davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar de l’estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i Bios-
ca de la Segarra al Solsonès
357-00484/12
Substanciació 35

Compareixença de l’alcalde de Biosca davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar de l’estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i Bi-
osca de la Segarra al Solsonès
357-00485/12
Substanciació 36

Compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants Espanyols de 
Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori per a presentar els estudis 
sobre la qualitat de la construcció mediambiental i energètica
357-00611/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president del Consell d’Administració 
d’AENA, per a informar sobre la incidència de les protestes laborals a l’aeroport de 
Barcelona
357-00612/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Co-
missió de Territori per a informar sobre el paper de l’Institut en la implantació d’em-
preses a Catalunya i el seu rol per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
357-00613/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 39
Convocada per al 9 d’octubre de 2019 37
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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 d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00167/12
Presentació: president de la Generalitat 38

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament de dos funcionaris interins
Acord 39

Declaració de la situació administrativa de serveis especials d’un funcionari de carrera 
Acord 40
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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 la transparència i el retiment de 
comptes dels acords de col·laboració
250-00549/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 16, tinguda el 03.10.2019, DSPC-C 346.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 16, tinguda el 
03.10.2019, DSPC-C 347.
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 2 d’oc-
tubre de 2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Projecte de 
llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00006/12) i les esmenes 
presentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Dimas Gragera Velaz

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Saloua Laouaji i Faridi

Grup Parlamentari Republicà
Najat Driouech Ben Moussa

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Marta Moreta Rovira

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Susana Segovia Sánchez

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Natàlia Sánchez Dipp

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera, la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Fornells i Solé

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

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

Sol·licitud: GP JxCat; SP CUP-CC; GP Cs; GP ERC; GP CatECP (reg. 46917; 46998; 
46999; 47076; 47486).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2019 al 08.10.2019).
Finiment del termini: 09.10.2019; 10:30 h.
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

Al President del Parlament
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 2 d’octubre de 2019, 

ha estudiat el text de la Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, 
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (tram. 202-00030/12), l’in-
forme de la ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Preàmbul
La creació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va representar 

una fita històrica en les institucions d’autogovern, i un important impuls a la promo-
ció de la llengua i la cultura catalanes, així com per a la indústria audiovisual. Tam-
bé ho va ésser la creació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia.

L’audiovisual ha experimentat importants transformacions al llarg del temps. És 
per aquest motiu que les lleis que regulen aquest sector s’han anat renovant amb el 
pas dels anys per tal revisar els models i definir la funció i les obligacions del ser-
vei públic.

Ara torna a ésser un d’aquests moments. La revolució que ha provocat la digita-
lització en el camp de la comunicació obliga a establir un nou model de l’audiovisual 
català. I amb la voluntat de preservar el potent llegat rebut, es fa una reforma impor-
tant de les normes organitzatives de l’audiovisual, amb l’objectiu de liderar canvis 
profunds en aquest camp.

L’apartat IV.3 de la Resolució 306/XI, la Moció 13/XI i la Resolució 90/XII obli-
guen el Parlament a modificar les lleis del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a tornar als criteris de gover-
nança que inspiraven les lleis anteriors, és a dir, a la cultura parlamentària dels dos 
terços, d’amplis consensos. I l’obliguen a fer-ho amb urgència. Aquesta urgència res-
pon a la necessitat que es prenguin mesures ràpides sobre la governança del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tanmateix, en aquests moments, no és possible consensuar encara un nou model per 
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per aquest motiu, el Parlament 
ha de continuar treballant per a anar modificant el conjunt de la llei amb una visió 
de llarg termini. D’aquesta manera, presentant ara només modificacions dels articles 
que fan referència a la governança, es pretén donar resposta a dues demandes que 
semblaven antagòniques. D’una banda, la urgència respecte als aspectes relatius als 
òrgans de govern i, de l’altra, la necessitat de disposar del temps suficient per a fer 
una bona diagnosi de les reformes requerides amb vista al futur.
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Capítol I. Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya

Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 2/2000 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora indepen-

dent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell té per-
sonalitat jurídica pública pròpia i actua amb plena independència del Govern de la 
Generalitat i de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions. 
El Consell té autonomia orgànica i funcional i es regeix pel que disposa aquesta 
llei, per les disposicions que la desenvolupen i pel seu estatut orgànic i de funcio-
nament.» 

Article 2. Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2000
Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovi-

sual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 4. Composició
»1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per cinc membres, d’en-

tre els quals s’elegeix un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.
»2. Els membres del Consell són elegits pel Parlament per una majoria de dos 

terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, d’entre persones de 
prestigi reconegut i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovi-
sual, i que ofereixin garanties plenes d’independència.

»3. El president o presidenta del Consell és elegit pel Parlament, per una majoria 
de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

»4. El vicepresident o vicepresidenta del Consell és elegit pel mateix Consell 
d’entre els membres que l’integren.

»5. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell, de manera que el nombre de membres de cap dels dos sexes no 
superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les propostes de 
candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, d’acord 
amb aquest principi, la composició del Consell ha de complir sempre aquest requisit.

»6. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càrrecs 
de la presidència i la vicepresidència.

»7. Els membres del Consell han de subscriure el codi ètic i de conducta del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya.» 

Article 3. Modificació de l’article 6 de la Llei 2/2000
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-

sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i de re-

tribucions, tant pel que fa al salari com als complements, dels alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat. La condició de membre del Consell és incompatible 
amb la condició de membre del Parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol 
càrrec d’elecció o designació polítiques, amb el desenvolupament d’activitats en les 
administracions públiques i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en 
partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.» 

2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exer-
ceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’in-
compatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respectiva-
ment, els apartats 2 i 3 d’aquest article. També han de presentar una declaració de 
béns patrimonials, amb el detall de tots els béns, els drets i les obligacions de què 
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són titulars, a la qual han d’adjuntar una còpia de la darrera declaració tributària de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques que han presentat a l’Administració 
tributària.»

3. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 

«5. El termini de presentació de les declaracions a què fa referència l’apartat 4, i 
de la documentació que s’hi adjunti, és de tres mesos a comptar de la data de presa de 
possessió, i de tres mesos a comptar de la data de cessament. Tant les declaracions com 
la documentació que s’hi adjunti s’han d’inscriure i han de constar en el registre propi 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.» 

Article 4. Modificació de l’article 8 de la Llei 2/2000
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, de la Llei 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i les facultats 

de convocar i presidir les reunions del Ple del Consell. Sens perjudici de les facultats 
del president o presidenta, el Ple del Consell ha d’ésser convocat si així ho sol·liciten, 
com a mínim, la meitat dels seus membres.»

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament cal la presència, com a 
mínim, de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han d’adoptar 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres 
per a adoptar els acords següents: 

»a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

»b) Els que són per a aprovar el projecte de pressupost.
»c) Els relatius a l’atorgament, l’extinció i la modificació de llicències i altres 

títols habilitants per a operar –inclosos, si escau, els relatius a llurs transmissions, 
arrendaments i altres modalitats de cessió.

»d) La imposició de sancions molt greus.
»e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»
3. S’afegeix un apartat, el 3 bis, a l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 
«3 bis. A l’efecte del que estableixen els apartats 2 i 3, la meitat dels membres del 

Consell es determina pel primer nombre enter que resulti de dividir per la meitat el 
nombre de membres del Consell, d’acord amb l’article 4.1.»

4. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 

«5. El Consell es relaciona amb el Parlament per mitjà de la comissió parlamen-
tària que correspongui per raó de la matèria.» 

Article 5. Modificació de l’article 15 de la Llei 2/2000
Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, de la Llei 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. El Consell ha d’elaborar i aprovar amb caràcter anual el seu projecte de pres-

supost, que ha d’ésser tramès al Govern, per mitjà de la Mesa del Parlament, perquè 
sigui integrat en els pressupostos de la Generalitat, amb la deguda singularització, 
en una secció específica independent.» 
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Capítol II. Modificació de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Article 6. Modificació de l’article 7 de la Llei 11/2007
Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-

gren i del president o presidenta
»1. El Consell de Govern és integrat per set membres, que han d’ésser persones 

amb mèrits professionals rellevants.
»2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per una majo-

ria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris. Prèviament 
a la presentació de les propostes, els grups parlamentaris han d’haver escoltat les 
entitats i els grups més rellevants del sector audiovisual de Catalunya.

»3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la llista de 
candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè en verifiqui la idoneïtat. El nombre de candidats de la llista pot 
ésser superior al de les vacants existents.

»4. El Consell Audiovisual de Catalunya ha de verificar la idoneïtat dels candi-
dats atenent d’una manera especial a: 

»a) L’experiència dels candidats derivada d’haver exercit funcions d’administra-
ció, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat simi-
lar en entitats públiques o privades, preferentment en el sector audiovisual.

»b) El projecte de gestió que han de presentar els candidats, que ha d’incloure ne-
cessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació en què, segons 
llur criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest 
projecte ha d’ésser adequat al mandat marc de la Corporació.

»5. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer un informe sobre la capa-
citat i idoneïtat de cadascun dels candidats a ocupar el càrrec valorant de manera 
concreta els requisits a què fa referència l’apartat 4. Aquests informes han d’ésser 
tramesos al Parlament abans de la compareixença i l’examen públic dels candidats 
davant la comissió parlamentària que correspongui. Una vegada acomplerts aquests 
tràmits, el Parlament elegeix els membres del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableix l’apartat 2.

»6. El president o presidenta del Consell de Govern és elegit pel Parlament, per 
una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, 
d’entre els membres que integren el Consell de Govern.

»7. En els supòsits a què fa referència l’article 9.5, el membre substitut és elegit 
pel Parlament d’acord amb el procediment que estableix aquest article.

»8. El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern, que és elegit pel 
mateix Consell de Govern d’entre els seus membres, exerceix les funcions que de-
termina l’article 13 bis.

»9. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell de Govern, de manera que el nombre de membres de cap dels dos 
sexes no superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les pro-
postes de candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, 
d’acord amb aquest principi, la composició del Consell de Govern ha de complir 
sempre aquest requisit.

»10. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càr-
recs de la presidència i la vicepresidència.»

Article 7. Modificació de l’article 8 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 
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«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de la 
Generalitat i estan subjectes a llur règim retributiu, tant pel que fa al salari com als 
complements.»

Article 8. Modificació de l’article 10 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«2. El president o presidenta del Consell de Govern pot ésser separat del càrrec 
pel Ple del Parlament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Go-
vern acordada per dos terços dels seus membres amb la consideració prèvia de la co-
missió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Article 9. Modificació de l’article 11 de la Llei 11/2007
1. Es modifica la lletra f de l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la manera 
següent: 

«f) Aprovar la proposta de contracte programa observant els convenis col·lectius 
de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, garantir la par-
ticipació dels representants dels treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar 
perquè el contracte programa s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»

2. Es modifica la lletra k de l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la manera 
següent: 

«k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim retributiu del per-
sonal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials, i observar les obligacions de transparència de les retribucions del personal di-
rectiu i del personal exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació, i també 
del personal d’empreses externes que presten serveis a la Corporació.» 

3. S’afegeix una lletra, la y, a l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un pla de participació, 
que fomenti la col·laboració dels treballadors en l’elaboració de l’estratègia empresa-
rial i en l’organització dels processos productius; i un pla de funcions, que defineixi 
les estructures internes adients.»

4. S’afegeix una lletra, la z, a l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

«z) Regular i establir les regles pertinents per a convocar, tramitar i resoldre els 
procediments públics de selecció de candidats per a cobrir el càrrec de director o 
directora dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació audiovisual i, 
si escau, de l’altre personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i de les seves empreses filials.» 

Article 10. Modificació de l’article 13 de la Llei 11/2007
S’afegeix una lletra, la v, a l’article 13 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«v) Vetllar per garantir que les empreses proveïdores de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals compleixen la legislació vigent pel que fa als drets laborals, 
i també per a garantir que els imports econòmics dels contractes d’aquestes empre-
ses, especialment les contractades per a assumir produccions externes o les associa-
des, compleixen les obligacions de transparència.» 

Article 11. Modificació de l’article 16 de la Llei 11/2007 
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera 
següent: 
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«2. El Consell Assessor de Continguts i Programació és integrat per setze mem-
bres, elegits pel Parlament d’entre persones de prestigi reconegut, els quals han de 
representar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi representats, com a 
mínim, els sectors professionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, 
culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals. Els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han d’és-
ser elegits pel Ple del Parlament per una majoria de dos terços.»

2. Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada 
de la manera següent: 

«b) Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia o del Consell de Govern, o 
a petició de la meitat dels membres del Consell Assessor, presidir i ordenar les ses-
sions del Ple i vetllar perquè s’executin les decisions que pren.»

Article 12. Modificació de l’article 17 de la Llei 11/2007 
Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«2. Per a exercir les funcions consultives que li corresponen, el Consell Assessor 
de Continguts i de Programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, 
que ha de regular el procediment per a l’elecció del president o presidenta, el règim 
de sessions i el procediment per a l’adopció d’acords.»

Article 13. Addició de l’article 18 bis a la Llei 11/2007
S’afegeix un article, el 18 bis, a la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«Article 18 bis. Elecció dels directors dels mitjans que gestionen el servei
»1. Els directors dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació au-

diovisual a què fa referència l’article 18.1 són elegits d’acord amb el procediment 
següent: 

»a) El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
de regular i convocar un procediment públic de selecció de candidats per a cobrir el 
càrrec de director o directora dels mitjans.

»b) La convocatòria ha d’especificar els mèrits a valorar, entre els quals s’ha de 
considerar d’una manera especial l’experiència en l’exercici de funcions d’adminis-
tració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat 
similar, en entitats públiques o privades, preferentment del sector audiovisual o dels 
mitjans de comunicació.

»c) El procés de selecció ha d’incloure obligatòriament una proposta d’objectius, 
que han de presentar els candidats, sobre l’organització i l’actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, tenint en compte el contracte programa.

»2. Correspon al Consell de Govern resoldre el procediment de selecció. Per a 
resoldre’l, el Consell de Govern pot comptar amb la participació d’experts indepen-
dents de prestigi reconegut en el sector audiovisual, designats d’acord amb els crite-
ris establerts per les normes que regulen el procediment públic de selecció.

»3. El nomenament i la separació dels directors dels mitjans que gestionen el 
servei públic de comunicació audiovisual es fa d’acord amb el que estableix l’article 
11.d.» 

Article 14. Modificació de l’article 20 de la Llei 11/2007
S’afegeix un apartat, el 7, a l’article 20 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«7. A les persones amb contracte d’alta direcció els és aplicable el mateix règim 

retributiu que el dels membres del Consell de Govern.» 
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Article 15. Modificació de l’article 34 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Els càrrecs directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 

de les seves empreses filials se sotmeten al control de la comissió parlamentària 
corresponent, per mitjà dels procediments establerts pels articles 192 i següents del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sens perjudici del control directe sobre el 
president o presidenta de la Corporació com a màxim responsable de l’entitat.» 

Disposició addicional. Igualtat i paritat de gènere
Els òrgans a què fa referència aquesta llei no es poden constituir fins que no es 

compleixi el que determina la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de do-
nes i homes, i el que estableix la present llei en matèria d’igualtat i paritat de gènere.

Disposició transitòria. Renovacions pendents
El sistema d’elecció parlamentària dels membres del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya, del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, dels presidents d’ambdós organismes i dels membres del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
establert per aquesta llei és aplicable a les renovacions de càrrecs pendents de fer en 
el moment que entri en vigor.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió,  

Jean Castel Sucarrat

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Enmienda 1
GP de Ciutadans (1)
De supressión del artículo 1 

Enmienda 2
GP de Ciutadans (2)
De adición de un artículo 1 bis 

Artículo 1 bis. Inicio del procedimiento de supresión del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya 

1. El Parlament estudiará la derogación de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya y el capítulo II del título VII de la Ley 22/2005, 
de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Catalunya y la supresión del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya en el plazo más breve posible desde la entra-
da en vigor de la presente Ley.

2. Desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya encargará la función inspectora y supervisora de la adecuación de los 
contenidos a la legalidad de los prestadores del audiovisual público a una entidad 
efectivamente independiente y autónoma como es la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, con la cual la Generalitat de Cataluña deberá formalizar 
el correspondiente convenio.»
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 40
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
D’addició d’un punt 9 bis a l’article 2

9 bis) Es modifica la lletra d) de l’article 21 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la se-
güent manera: 

d) Establir les quotes de producció exigides per la normativa europea, l’estatal 
i la catalana, així com pels acords de producció interna recollits en els convenis 
col·lectius de les empreses de la CCMA, que ha de complir cada mitjà, i també els 
criteris de selecció. Aquests criteris tindran en compte que les empreses seleccio-
nades compleixin la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels treballadors 
i treballadores i els codis deontològics professionals.

Esmena 54
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
D’addició d’una disposició addicional primera

Disposició addicional primera
En el termini de 6 mesos, el Govern determinarà, per via reglamentària, les con-

dicions en les quals es poden prestar serveis de comunicació audiovisual sense ànim 
de lucre, i més concretament, el règim aplicable a les llicències i a la comunicació 
prèvia, donant compliment al que preveu l’article 70 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, de reserva d’un espai pú-
blic de comunicació per als serveis de comunicació per part d’entitats sense ànim de 
lucre, amb criteris que garanteixin la igualtat, la llibertat i la concurrència d’acord 
amb el que es determini per reglament.

Esmena 55
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
D’addició d’una disposició addicional segona

Disposició addicional segona
En el termini de 6 mesos el Govern promourà els canvis reglamentaris pertinents 

per a regular que per a accedir a ajudes públiques, qualsevol mitjà de comunicació 
haurà d’acreditar que compleix la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels 
treballadors i treballadores i els codis deontològics professionals.

Així mateix el Govern farà públiques les subvencions que destina als diferents 
mitjans de comunicació privats, especificant la quantia total i desagregada, així com 
la raó o motiu de la despesa realitzada.»

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT

Esmena 57
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’una disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera 
Les figures de co-presidència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals referides a 
la present norma s’entendran que ostenten les mateixes funcions i característiques 
de les referides a president o presidenta.
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Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

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

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 47078; 47231; 47235).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

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

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 47002; 47230; 47236).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

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; GP JxCat; GP ERC; GP CatECP (reg. 46265; 46266; 
46306; 47079; 47488).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2019 al 10.10.2019).
Finiment del termini: 11.10.2019; 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 millorament de les condicions de 
treball als jutjats de guàrdia de Barcelona
250-00880/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45319 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45319)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar si la po-
sada en funcionament del segon jutjat de guàrdia a Barcelona el febrer del 2019 per 
a l’enjudiciament ràpid i immediat de delictes lleus, dotat amb quatre funcionaris, 
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dona resposta adequada a les necessitats del servei, adoptant si és el cas, les mesu-
res necessàries per a que així sigui.

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la 
indústria audiovisual catalana
250-00895/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47419; 47504; 47538).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció 
d’una còpia dels atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47420; 47539).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per 
a l’obtenció d’una còpia dels atestats policials per a les víctimes 
d’accidents de trànsit
250-00897/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47421; 47540).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per 
l’incendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00898/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47422; 47541).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47423; 47542).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47424; 47543).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional
250-00901/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47425; 47544).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de les ofertes públiques de treball 
publicades al Boletín Oficial del Estado
250-00902/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47426; 47505; 47545).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat 
a l’activitat dels grups parlamentaris per a sufragar despeses del 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre
250-00903/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47427; 47546).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció 
educativa als alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
250-00904/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47428; 47547).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de 
la retribució dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00905/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47429; 47548).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació 
infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47430; 47549).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de determinats 
compromisos amb els treballadors del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
250-00907/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47431; 47506; 47550).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció pública
250-00908/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47432; 47507; 47551).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions 
discrecionals a la Plataforma per la Llengua
250-00909/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47433; 47552).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de 
Badalona
250-00911/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47434; 47508; 47553).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris locals 
tancats de Piera
250-00912/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47435; 47554).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a 
gent gran al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les 
Corts de Barcelona
250-00913/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47436; 47555).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’habitatge amb perspectiva juvenil
250-00914/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47437; 47509; 47556).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la 
limfangioleiomiomatosi
250-00915/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47438; 47510; 47557).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la comprensibilitat 
dels informes mèdics
250-00916/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47439; 47511; 47558).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere, de 
Reus
250-00917/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47440; 47512; 47559).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de 
Dret Privat de Catalunya
250-00918/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CatECP; GP Cs; GP ERC (reg. 47441; 47483; 47513; 47560).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del 
sistema sanitari
250-00919/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47442; 47514; 47561).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’equiparació dels nivells retributius dels 
professionals de l’atenció primària amb els dels serveis hospitalaris
250-00920/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47443; 47515; 47562).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació de 
transparència en el món local
250-00921/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47444; 47516; 47563).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la 
ratificació de denúncies telefòniques o telemàtiques davant dels 
Mossos d’Esquadra en el cas de víctimes hospitalitzades
250-00922/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47445; 47517; 47564).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un observatori del treball 
digne
250-00923/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47446; 47518; 47565).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un consultori mèdic a 
l’Albiol
250-00924/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47447; 47519; 47566).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al 
sector del salvament aquàtic
250-00925/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47448; 47567).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels 
turistes davant l’acció de grups radicals violents i la delinqüència 
organitzada
250-00926/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47449; 47568).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris 
que han participat en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
250-00927/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47450; 47569).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra de garantir la seguretat ciutadana
250-00928/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47451; 47570).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància 
perimetral de les presons
250-00929/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47452; 47571).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al 
Prat de Llobregat
250-00930/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47453; 47572).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del grup C1 als tècnics 
en cures auxiliars d’infermeria
250-00931/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47454; 47520; 47573).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de places residencials per a 
persones amb discapacitat física i el desplegament de la figura de 
l’assistent personal
250-00932/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47455; 47521; 47574).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració 
d’Òmnium Cultural com a entitat cultural
250-00933/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47456; 47575).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a 
Tarragona d’un centre penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia
250-00934/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CatECP; GP Cs; GP ERC (reg. 47457; 47482; 47522; 47576).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de 
l’impacte de les deduccions autonòmiques de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques
250-00935/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47458; 47577).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47459; 47578).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions 
contractuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
entitats presumptament vinculades a possibles delictes de corrupció 
i de finançament il·legal de partits polítics
250-00937/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47460; 47579).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix 
Plataforma per la Llengua
250-00938/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47461; 47580).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la celebració de festes aquàtiques 
privades a la cala d’en Massoni i en altres espais protegits de la 
Costa Brava
250-00939/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47462; 47523; 47581).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a 
Roses
250-00940/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47463; 47582).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47464; 47583).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47465; 47524; 47584).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució per a combatre la inacció del Govern davant 
el nombre creixent de ciutadans en situació de pobresa energètica 
privats del dret d’accés als subministraments bàsics
250-00943/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 47466; 47585).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i 
biosimilars
250-00944/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47467; 47525; 47586).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar 
contra la pobresa energètica
250-00945/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47468; 47526; 47587).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores 
estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00946/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 47469; 47527; 47588).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 08.10.2019; 10:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica
300-00172/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 47237 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.10.2019

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 d’octubre de 
2019, amb el text següent: 

– Sobre l’emergència climàtica.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00173/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 47295 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.10.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Regla-
ment del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
9 i 10 d’octubre de 2019, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de seguretat.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut 
en l’àmbit rural
300-00174/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 47636 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.10.2019

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de 
salut en l’àmbit rural, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 9 i 10 d’octubre de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la cobertura del servei públic de salut en l’àmbit rural.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics
300-00175/12

PRESENTACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 47713 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre residus plàstics, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 d’octubre de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre residus plàstics.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals
300-00176/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 47714 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.10.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 de octubre de 2019, 
amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la vulneració de drets fonamentals?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’evolució del teixit productiu
300-00177/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 47744 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.10.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Interpel·lació al Govern sobre l’evolució del teixit productiu de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 
d’octubre de 2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’evolució del teixit productiu de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Albert Batet i Canadell, president; Eduard Pujol i Bonell, portaveu, GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre el projecte IdentiCAT
300-00178/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 47745 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.10.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, president del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenten la Interpel·lació al Govern sobre el projecte IdentiCAT, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 d’octubre de 2019, 
amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre el projecte IdentiCAT?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Albert Batet i Canadell, president; Eduard Pujol i Bonell, portaveu, GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre la salut mental
300-00179/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47746 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.10.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre salut mental, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 d’octubre, amb el text següent: 

– Sobre salut mental.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la convivència, la llibertat i la seguretat
300-00180/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47747 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.10.2019

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

acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre convivencia, libertad y seguri-
dad, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 9 y 
10 de octubre, con el siguiente texto: 

– Sobre convivencia, libertad y seguridad.

Palacio del Parlamento, 3 de octubre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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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’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’intent d’assalt al Parlament de l’11 de 
setembre de 2019
354-00175/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 17, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 341.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les càrregues policials durant l’intent de 
desnonament al barri de Sants, de Barcelona, el 19 de setembre de 
2019
354-00179/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 17, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 341.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre les mesures que impulsa per a millorar el medi 
ambient, la sostenibilitat i el patrimoni natural
356-00534/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 10, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 343.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Fabricants Espanyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió 
de Territori perquè presenti els estudis sobre la qualitat de la 
construcció mediambiental i energètica
356-00542/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 17, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 339.
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Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president 
del Consell d’Administració d’AENA, perquè informi sobre la 
incidència de les protestes laborals a l’aeroport de Barcelona
356-00546/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 17, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 339.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut 
Català del Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el 
paper de l’Institut en la implantació d’empreses a Catalunya i el seu 
rol per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
356-00569/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 17, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 339.

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

Compareixença d’una representació de l’organització no 
governamental Retorna davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a informar sobre el sistema de dipòsit d’envasos
357-00132/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 343.

Compareixença de l’alcalde de Torà davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar de l’estat de la petició de canvi de 
comarca dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
357-00484/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
02.10.2019, DSPC-C 338.
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Compareixença de l’alcalde de Biosca davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar de l’estat de la petició de canvi de 
comarca dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
357-00485/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
02.10.2019, DSPC-C 338.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants 
Espanyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori 
per a presentar els estudis sobre la qualitat de la construcció 
mediambiental i energètica
357-00611/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 17, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 339.

Compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president del Consell 
d’Administració d’AENA, per a informar sobre la incidència de les 
protestes laborals a l’aeroport de Barcelona
357-00612/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 17, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 339.

Compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del 
Sòl, davant la Comissió de Territori per a informar sobre el paper de 
l’Institut en la implantació d’empreses a Catalunya i el seu rol per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
357-00613/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 17, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 339.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 39

CONVOCADA PER AL 9 D’OCTUBRE DE 2019

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 9 d’octubre de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 49.2 

del Reglament).
3. Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per 

tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapa-
citat sensorial. Tram. 200-00001/12. Comissió de Justícia. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió (dictamen: BOPC 428, 11).

4. Decret llei 13/2019, del 10 de setembre, d’aprovació de les regles necessàries 
per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades. Tram. 203-
00021/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació 
del decret llei (text presentat: BOPC 417, 11).

5. Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de l’Institut 
Català Internacional per la Pau. Tram. 284-00003/12. Consell Català de Foment de 
la Pau. Designació (proposta de candidats: BOPC 231, 82).

6. Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica. Tram. 300-00172/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics. Tram. 300-00175/12. Lucas 
Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substan-
ciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. Tram. 300-00173/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la convivència, la llibertat i la seguretat. Tram. 
300-00180/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en l’àm-
bit rural. Tram. 300-00174/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la salut mental. Tram. 300-00179/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals. Tram. 300-
00176/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’evolució del teixit productiu. Tram. 300-
00177/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el projecte IdentiCAT. Tram. 300-00178/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-
2020. Tram. 302-00137/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. De-
bat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques 
respecte als aliments malsans. Tram. 302-00138/12. Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem. Debat i votació.
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17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral 
en el sector públic. Tram. 302-00139/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Carta catalana per als 
drets i les responsabilitats digitals. Tram. 302-00140/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i 
pressupostària. Tram. 302-00141/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional 
a la democràcia i a l’estat de dret. Tram. 302-00142/12. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

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 d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00167/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 47414 / Coneixement: 03.10.2019

A la 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 d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, des del dia 2 d’octubre fins al 4 d’octubre de 2019, mentre romangui 
fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 27 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 211/2019, de 27 de setembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 2 d’octubre fins al 4 d’octubre de 
2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7972, del 2 d’octubre 
de 2019.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament de dos funcionaris interins

ACORD

Mesa del Parlament, 01.10.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 20 de setembre de 2019, va acordar de-

clarar dotades pressupostàriament quatre places d’uixer o uixera per a l’exercici 
2019.

De conformitat el que disposa la base 9.8 del concurs oposició lliure per a proveir 
catorze places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 109, de 25 
de juny de 2018), amb relació a la provisió temporal de vacants, i la necessitat de co-
brir al més aviat possible dues places d’uixer, s’ha considerat oportú iniciar el proce-
diment per al nomenament de dos funcionaris interins.

Atès que Jordi Josep Millán Coletas i Francisco Muñoz García formen part dels 
quatre primers candidats de la llista d’espera per a proveir temporalment les vacants 
que es consideri que s’han de cobrir, que han confirmat que estan disposats a incor-
porar-se immediatament, que han demostrat l’adequació dels mèrits a les competèn-
cies professionals que han de desenvolupar i que han acreditat que compleixen els 
requisits necessaris per a ocupar provisionalment els llocs de treball vacants.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament.

Acorda: 
Nomenar Jordi Josep Millán Coletas i Francisco Muñoz García funcionaris in-

terins uixers del Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa 
de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas



BOPC 432
7 d’octubre de 2019

4.90.10. Càrrecs i personal 40

Declaració de la situació administrativa de serveis especials d’un 
funcionari de carrera 

ACORD

Mesa del Parlament, 01.10.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 17 de setembre de 2019, va nomenar Ma-

rio Núñez Martínez funcionari de carrera del Cos de Lletrats del Parlament de Ca-
talunya, el qual ha pres possessió del càrrec l’1 d’octubre de 2019.

Per resolució del president del Parlament del 16 d’agost de 2018, Mario Núñez 
Martínez va ésser nomenat secretari de la Vicepresidència Primera de la Mesa del 
Parlament, per la qual cosa aquest funcionari ha sol·licitat ésser declarat en la situa-
ció administrativa de serveis especials respecte del Cos de Lletrats, a partir del ma-
teix dia 1 d’octubre de 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 69.1.b dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

L’esmentat article disposa que els funcionaris de carrera del Parlament són de-
clarats en situació de serveis especials si són nomenats per a ocupar càrrecs polítics 
o de confiança de qualsevol administració pública.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament.

Acorda: 
Declarar Mario Núñez Martínez en la situació administrativa de serveis especials, 

respecte del Cos del Lletrats del Parlament de Catalunya, amb efectes de l’1 d’octu-
bre de 2019.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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