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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 necessitat d’aplicar les propostes de l’Informe de la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
250-01324/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la inclusió de Catalunya en la xarxa certificada de zo-
nes verdes de la Unió Europea
250-01328/12
Rebuig 7

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un 
informe de fiscalització relatiu a la concessió de subvencions a la Plataforma pro 
Seleccions Esportives Catalanes
253-00019/12
Rebuig 7

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 de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12
Ponència per a elaborar l’Informe 8
Nomenament del relator 8

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Ponència per a elaborar l’Informe 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la Covid-19 en els in-
fants davant la possible segona onada de la malaltia
250-01453/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant l’increment de les 
addiccions dels menors a les noves tecnologies i a les apostes en línia a causa del 
confinament provocat per la Covid-19
250-01455/12
Esmenes presentades 11
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la gent gran
300-00309/12
Presentació: GP PSC-Units 12

Interpel·lació al Govern sobre el model turístic
300-00310/12
Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 12

Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències en els centres educatius
300-00311/12
Presentació: GP ERC 12

Interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de 
prevenció, extinció d’incendis i salvament en el marc del sistema nacional de pro-
tecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats
300-00312/12
Presentació: GP JxCat 13

Interpel·lació al Govern sobre l’agenda verda
300-00313/12
Presentació: GP JxCat 13

Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües en els mitjans de comunicació 
públics
300-00314/12
Presentació: GP Cs 14

Interpel·lació al Govern sobre la manca d’acompanyament a les empreses en la ges-
tió de la pandèmia
300-00315/12
Presentació: GP Cs 14

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries
300-00316/12
Presentació: SP CUP-CC 15

Interpel·lació al Govern sobre la importància de la prevenció de la grip i les altres 
malalties d’hivern durant la pandèmia de Covid-19
300-00317/12
Presentació: GP ERC 15

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament relatiu a l’activitat dels òrgans de treball i decisió 
política de la cambra durant la segona quinzena d’octubre del 2020, amb motiu de 
les recomanacions de les autoritats sanitàries davant les circumstàncies d’especial 
risc derivades de la pandèmia de Covid-19
395-00295/12
Acord 16

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 122/XII, sobre la salut mental
390-00122/12
Criteri sobre el compliment 17

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les gestions per a evitar 
el tancament de la planta de Bosch a Castellet (Alt Penedès)
354-00364/12
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les gestions per a evitar 
el tancament de la planta de Saint-Gobain a l’Arboç (Baix Penedès)
354-00365/12
Acord sobre la sol·licitud 17
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Berta Rubio, en representació de l’Associació d’Aten-
ció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la 
coordinació parental i les famílies enllaçades
356-00741/12
Acord sobre la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels 
infants i els joves des que es va decretar l’estat d’alarma
356-00763/12
Acord sobre la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the Children davant la 
Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l’educació durant la pandè-
mia de Covid-19
356-00783/12
Acord sobre la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unicef davant la Comissió de la 
Infància perquè informi sobre el dret a l’educació durant la pandèmia de Covid-19
356-00784/12
Acord sobre la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de Ca-
talunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l’educació 
durant la pandèmia de Covid-19
356-00785/12
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Mother-
son Sintermetal Products davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre la situació de l’empresa davant l’anunci del tancament de la 
planta de Ripollet
356-00829/12
Retirada de la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de la dele-
gació a Tarragona de Comsa Service Facility Management davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els expedients de regulació 
temporal d’ocupació
356-00844/12
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre 
la situació dels músics
356-00845/12
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Intèr-
prets i Docents de Música Clàssica davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre la situació dels músics
356-00846/12
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de Tar-
ragona davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics
356-00847/12
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Professional de 
Músics de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situa-
ció dels músics
356-00848/12
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat de Blues de Bar-
celona davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics
356-00849/12
Acord sobre la sol·licitud 20
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Sol·licitud de compareixença de Gerard Quintana, president de l’Acadèmia Catalana 
de la Música, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la necessitat d’un 
pla de viabilitat per al sector de la música
356-00854/12
Acord sobre la sol·licitud 20

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conse-
ller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les gestions per a evitar el tancament 
de la planta de Bosch a Castellet (Alt Penedès)
355-00220/12
Acord de tenir la sessió informativa 21

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conse-
ller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les gestions per a evitar el tancament 
de la planta de Saint-Gobain a l’Arboç (Baix Penedès)
355-00221/12
Acord de tenir la sessió informativa 21

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

Compareixença d’una representació de l’associació Irídia davant la Comissió d’In-
terior per a presentar l’Informe anual sobre violència institucional
357-00705/12
Substanciació 21

Compareixença de Berta Rubio, en representació de l’Associació d’Atenció a la Di-
versitat Familiar, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la coordina-
ció parental i les famílies enllaçades
357-00899/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 21

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant 
la Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels infants i els joves des 
que es va decretar l’estat d’alarma
357-00900/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença d’una representació de Save the Children davant la Comissió de la 
Infància per a informar sobre el dret a l’educació durant la pandèmia de Covid-19
357-00901/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença d’una representació d’UNICEF davant la Comissió de la Infància per 
a informar sobre el dret a l’educació durant la pandèmia de Covid-19
357-00902/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de Catalunya da-
vant la Comissió de la Infància per a informar sobre el dret a l’educació durant la 
pandèmia de Covid-19
357-00903/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença d’Emilie Rivas, portaveu de Save the Children, davant la Comissió 
de la Infància per a presentar l’informe «Infància en reconstrucció»
357-00904/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença d’una representació del Col·legi de Metges davant la Comissió d’Es-
tudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre 
les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactiva-
ció social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00905/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Infermeres davant la Comissió 
d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar 
sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de 
reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00906/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23
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Compareixença d’una representació del Col·legi de Fisioterapeutes davant la Comis-
sió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a infor-
mar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures 
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00907/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’una representació del Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càn-
cer de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), davant la Comissió d’Estudi de 
la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00908/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença de Josep Lluís Domingo Roig, catedràtic de toxicologia de la Fa-
cultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Estudi de 
la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00909/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença d’una representació de la fundació Institut Català d’Investigació Quí-
mica (ICIQ) davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00910/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença de Xavier Querol, membre del Consell Superior d’Investigacions Ci-
entífiques, davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00911/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa de la delegació a Tarrago-
na de Comsa Service Facility Management davant la Comissió de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a informar sobre els expedients de regulació temporal d’ocupació
357-00912/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de Jazz i Música 
Moderna de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situa-
ció dels músics
357-00913/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Intèrprets i Docents 
de Música Clàssica davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació 
dels músics
357-00914/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de Tarragona davant 
la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics
357-00915/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional de Músics de Ca-
talunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics
357-00916/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de la Societat de Blues de Barcelona davant la 
Comissió de Cultura per a informar sobre la situació dels músics
357-00917/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença de Gerard Quintana, president de l’Acadèmia Catalana de la Mú-
sica, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la necessitat d’un pla de 
viabilitat per al sector de la música
357-00918/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 64
Convocada per al 21 d’octubre de 2020 26
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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 necessitat d’aplicar les propostes de 
l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
250-01324/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 27, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 577.

Proposta de resolució sobre la inclusió de Catalunya en la xarxa 
certificada de zones verdes de la Unió Europea
250-01328/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 27, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 577.

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’elaboració d’un informe de fiscalització relatiu a la concessió de 
subvencions a la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes
253-00019/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 16, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 578.
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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 de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 1 d’octubre de 
2020, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
de facilitació de l’activitat econòmica (tram. 200-00010/12) i les esmenes presenta-
des, d’acord amb l’article 120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La 
Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
José María Cano Navarro

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Grup Parlamentari Republicà
Alfons Montserrat Esteller

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

NOMENAMENT DEL RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica (tram. 200-00010/12) s’ha reunit el dia 7 d’octubre de 2020 i, 
d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat 
relator el diputat Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2020
José María Cano Navarro, GP Cs; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, JxCat; 

Alfons Montserrat Esteller, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Lucas 
Silvano Ferro Solé, GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; Santi 
Rodríguez i Serra, SP PPC, diputats
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 1 d’octubre de 
2020, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 202-00035/12) 
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
David Bertran Román

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Lluís Font i Espinós

Grup Parlamentari Republicà
Gemma Espigares Tribó

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Daniel Serrano Coronado

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro



BOPC 707
19 d’octubre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la 
Covid-19 en els infants davant la possible segona onada de la 
malaltia
250-01453/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79785 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 15.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79785)

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

1. Realitzar una campanya de vacunació per a la grip en dones embarassades, en 
ninos de entre 6 meses y 5 años, en nens malalts que tenen alguna patologia de base 
o crònica i en els professionals sanitaris, tal i com es recull en les recomanacions de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

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

2. Adaptar la xarxa assistencial en funció de la fase de la pandèmia, amb l’ob-
jectiu de compaginar l’atenció a casos de covid19 amb l’activitat habitual del siste-
ma sanitari.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i supressió 

3. Realitzar cribratge universal PCR d’acord amb el criteri mèdic a tots els in-
gressats per Covid-19 i Virus Respiratori Sincitial per evitar les possibles complica-
cions derivades dels mateixos, que puguin sofrir les malalties cròniques o de base 
existents en el pacient.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i addició 

4. Recuperar progressivament l’activitat de rehabilitació i atenció primerenca 
que es va haver de disminuir durant la gestió de la primera onada de Covid-19.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant 
l’increment de les addiccions dels menors a les noves tecnologies i a 
les apostes en línia a causa del confinament provocat per la Covid-19
250-01455/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79809 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 15.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79809)

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

1. Continuar promovent campanyes de conscienciació específiques sobre el joc 
online, apostes online i joc d’atzar dirigides als pares i mares, professors, alumnes, 
personal de centres escolars i personal de centres sanitaris amb la finalitat de detec-
tar i poder actuar en el cas d’un trastorn de joc patològic online en menors d’edat i 
obrir els ulls als nois i noies sobre la possibilitat de caure en la ludopatia.

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

2. Continuar fomentant i fent campanyes informatives específiques sobre el joc 
online, apostes online i jocs d’atzar dirigides als pares i mares, professors, alumnes, 
personal de centres escolars i personal de centres sanitaris amb la finalitat d’educar 
sobre els riscos de les apostes online i transmetre que estem davant un problema de 
salut pública i social, perquè hi ha moltes conseqüències per a la salut física dels 
addictes als jocs d’atzar.

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

3. Reforçar la coordinació interdepartamental per tal de vetllar i protegir els in-
fants dels riscos de les apostes online i la possible ludopatia. Tenir cura de què no 
es normalitzi una activitat de risc com és el joc online, cada cop més addictiva entre 
els menors d’edat.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la gent gran
300-00309/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 80167 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.10.2020

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 Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la gent gran a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 
d’octubre de 2020, amb el text següent: 

– Sobre l’atenció a la gent gran a Catalunya.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre el model turístic
300-00310/12

PRESENTACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 80181 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.10.2020

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 el model turístic per a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 
d’octubre de 2020, amb el text següent: 

– Sobre el model turístic per a Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències en els 
centres educatius
300-00311/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 80613 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.10.2020

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 Interpel-
lació al Govern sobre l’abordatge de les violències als centres educatius, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 d’octubre de 
2020, amb el text següent:
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– Sobre l’abordatge de les violències als centres educatius

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació 
dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament en el marc 
del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés 
dels Diputats
300-00312/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 80614 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.10.2020

A la Mesa del Parlament
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, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la Proposició de Llei de Coordinació dels 
serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament en el marc del Sistema Naci-
onal de Protecció Civil, que s’està tramitant al Congrés dels Diputats, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 d’octubre de 
2020, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment dl Govern sobre la Proposició de Llei de Coordinació 
dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament en el marc del Sistema Na-
cional de Protecció Civil, que s’està tramitant al Congrés dels Diputats.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre l’agenda verda
300-00313/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 80615 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.10.2020

A la Mesa del Parlament
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-
senta la Interpel·lació al Govern sobre l’agenda verda, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 d’octubre, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’agenda verda.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües en els mitjans de 
comunicació públics
300-00314/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 80616 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.10.2020

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 Parla-
mento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre el uso de las lenguas en los me-
dios de comunicación públicos, para que sea sustanciada en el Pleno que debe cele-
brarse los próximos días 21 y 22 de octubre de 2020, con el siguiente texto: 

– Sobre el uso de las lenguas en los medios de comunicación públicos.

Palacio del Parlamento, 16 de octubre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la manca d’acompanyament a les 
empreses en la gestió de la pandèmia
300-00315/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 80617 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.10.2020

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 la falta de acompañamiento a 
las empresas catalanas en la gestión de la pandemia, para que sea sustanciada en 
el Pleno que debe celebrarse los próximos días 21 y 22 de octubre de 2020, con el 
siguiente texto: 

– Sobre la falta de acompañamiento a las empresas catalanas en la gestión de la 
pandemia

Palacio del Parlamento, 16 de octubre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries
300-00316/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 80624 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.10.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 
i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les 
prioritats pressupostàries, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 21 i 22 d’octubre de 2020, amb el text següent: 

– Sobre les prioritats en l’estructura d’ingressos i de despeses del pressupost de 
la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre la importància de la prevenció de la 
grip i les altres malalties d’hivern durant la pandèmia de Covid-19
300-00317/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 80625 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.10.2020

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 importància de la prevenció de la grip i de les altres 
malalties d’hivern, en el moment de pandèmia per Covid-19, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 d’octubre de 2020, 
amb el text següent: 

– Sobre la importància de la prevenció de la grip i de les altres malalties d’hi-
vern, en el moment de pandèmia per Covid-19.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament relatiu a l’activitat dels òrgans de 
treball i decisió política de la cambra durant la segona quinzena 
d’octubre del 2020, amb motiu de les recomanacions de les autoritats 
sanitàries davant les circumstàncies d’especial risc derivades de la 
pandèmia de Covid-19
395-00295/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2020, se-
guint les recomanacions que ha fet públiques el Departament de Salut amb motiu de 
l’alerta sanitària, ha acordat: 

a) Fer per videoconferència les sessions de tots els òrgans de treball parlamen-
tari i de decisió política del Parlament de Catalunya, tret del Ple, previstes per a la 
setmana del 13 al 16 d’octubre de 2020, i les altres que es facin durant el mes d’oc-
tubre, llevat que la majoria dels grups parlamentaris presents en els dits òrgans acor-
din que es facin presencialment, atenent a circumstàncies com ara el relleu polític 
de les sessions, raons logístiques o l’activitat legislativa que s’ha d’acomplir. Resten 
al marge d’aquest acord les sessions convocades per al 13 d’octubre de 2020, el for-
mat de les quals ja s’ha reconvertit al de videoconferència; les sessions que ja es van 
convocar amb la previsió que es farien en format de videoconferència; i les sessions 
de la Comissió d’Afers Institucionals del 14 d’octubre de 2020 i de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat del 15 d’octubre de 2020 (amb presència de representants 
de la Comissió d’Economia), que es fan presencialment però reduint-ne els membres 
a un per grup parlamentari.

b) Atès que fins la setmana del 19 d’octubre no serà possible tècnicament l’emissió 
síncrona per la xarxa de les sessions telemàtiques, donar preferència a les emissions 
de les sessions de les comissions legislatives, especialment a les que tinguin previstes 
compareixences i a les que tinguin previst debatre iniciatives de més transcendència 
pública.

c) Adoptar un nou acord de teletreball del personal al servei del Parlament, a 
partir d’una proposta del secretari general, que s’adeqüi a les noves circumstàncies, 
amb l’objectiu d’augmentar si és possible la ràtio actual, tenint en compte la disponi-
bilitat de més ordinadors portàtils. Aquest mateix criteri es fa extensiu, amb caràcter 
de recomanació, al personal dependent dels grups parlamentaris.

d) Mantenir el funcionament del Registre General del Parlament i possibilitar 
l’ús del correu electrònic per a la tramesa de documents, en els mateixos termes que 
els acordats en la sessió del 15 de setembre de 2020 (BOPC 681, 17.09.2020).

e) Traslladar als mitjans de comunicació aquests acords per a fixar el règim de 
presència de llurs representants a les dependències del Parlament.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 122/XII, sobre la salut mental
390-00122/12

CRITERI SOBRE EL COMPLIMENT

En la sessió de la Comissió de Salut tinguda el 15.10.2020, de conformitat amb l’ar-
ticle 162 del Reglament del Parlament, els grups parlamentaris han fixat llur posició 
en relació amb el compliment de la Moció 122/XII, sobre la salut mental. Final-
ment, a sol·licitud de Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 79053), la presidenta de la Comissió ha requerit el pronunciament de 
la Comissió, la qual ha considerat que el Govern ha donat compliment a la damunt 
dita Moció.
Acord: Comissió de Salut, 15.10.2020.

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre les gestions per a evitar el tancament de la planta de Bosch a 
Castellet (Alt Penedès)
354-00364/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers So-
cials i Famílies, en la sessió 31, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 573.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre les gestions per a evitar el tancament de la planta de Saint-
Gobain a l’Arboç (Baix Penedès)
354-00365/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers So-
cials i Famílies, en la sessió 31, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 573.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Berta Rubio, en representació de 
l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de 
la Infància perquè informi sobre la coordinació parental i les famílies 
enllaçades
356-00741/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, DSPC-C 569.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre la situació dels infants i els joves des que es va 
decretar l’estat d’alarma
356-00763/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, DSPC-C 569.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the 
Children davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el 
dret a l’educació durant la pandèmia de Covid-19
356-00783/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, DSPC-C 569.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unicef davant 
la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l’educació 
durant la pandèmia de Covid-19
356-00784/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, DSPC-C 569.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre el dret a l’educació durant la pandèmia de Covid-19
356-00785/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, DSPC-C 569.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de Motherson Sintermetal Products davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de 
l’empresa davant l’anunci del tancament de la planta de Ripollet
356-00829/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 31 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 14.10.2020, DSPC-C 573.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de la delegació a Tarragona de Comsa Service Facility 
Management davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre els expedients de regulació temporal 
d’ocupació
356-00844/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 31, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 573.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya davant la Comissió 
de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics
356-00845/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Intèrprets i Docents de Música Clàssica davant la 
Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics
356-00846/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Músics de Tarragona davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre la situació dels músics
356-00847/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Professional de Músics de Catalunya davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre la situació dels músics
356-00848/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat de 
Blues de Barcelona davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre la situació dels músics
356-00849/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.

Sol·licitud de compareixença de Gerard Quintana, president de 
l’Acadèmia Catalana de la Música, davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre la necessitat d’un pla de viabilitat per al sector 
de la música
356-00854/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les 
gestions per a evitar el tancament de la planta de Bosch a Castellet 
(Alt Penedès)
355-00220/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 31, tinguda 
el 14.10.2020, DSPC-C 573.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les 
gestions per a evitar el tancament de la planta de Saint-Gobain a 
l’Arboç (Baix Penedès)
355-00221/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 31, tinguda 
el 14.10.2020, DSPC-C 573.

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

Compareixença d’una representació de l’associació Irídia davant la 
Comissió d’Interior per a presentar l’Informe anual sobre violència 
institucional
357-00705/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.10.2020, 
DSPC-C 574.

Compareixença de Berta Rubio, en representació de l’Associació 
d’Atenció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de la Infància 
per a informar sobre la coordinació parental i les famílies enllaçades
357-00899/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, 
DSPC-C 569.
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Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre 
la situació dels infants i els joves des que es va decretar l’estat 
d’alarma
357-00900/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, 
DSPC-C 569.

Compareixença d’una representació de Save the Children davant 
la Comissió de la Infància per a informar sobre el dret a l’educació 
durant la pandèmia de Covid-19
357-00901/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, 
DSPC-C 569.

Compareixença d’una representació d’UNICEF davant la Comissió 
de la Infància per a informar sobre el dret a l’educació durant la 
pandèmia de Covid-19
357-00902/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, 
DSPC-C 569.

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el 
dret a l’educació durant la pandèmia de Covid-19
357-00903/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, 
DSPC-C 569.

Compareixença d’Emilie Rivas, portaveu de Save the Children, davant 
la Comissió de la Infància per a presentar l’informe «Infància en 
reconstrucció»
357-00904/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, 
DSPC-C 569.



BOPC 707
19 d’octubre de 2020

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 23 

Compareixença d’una representació del Col·legi de Metges davant 
la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials 
i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis 
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i 
econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00905/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Eco-
nòmiques en la sessió 4, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Infermeres davant 
la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials 
i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis 
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i 
econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00906/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Eco-
nòmiques en la sessió 4, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació del Col·legi de Fisioterapeutes 
davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació 
Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis 
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i 
econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00907/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Eco-
nòmiques en la sessió 4, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació del Servei d’Epidemiologia 
i Prevenció del Càncer de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix 
Camp), davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-00908/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.
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Compareixença de Josep Lluís Domingo Roig, catedràtic de 
toxicologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i 
Virgili, davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-00909/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

Compareixença d’una representació de la fundació Institut Català 
d’Investigació Química (ICIQ) davant la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00910/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

Compareixença de Xavier Querol, membre del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, davant la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00911/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 3, tinguda el 06.05.2020, DSPC-C 485.

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa de la 
delegació a Tarragona de Comsa Service Facility Management davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
els expedients de regulació temporal d’ocupació
357-00912/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 31, tinguda 
el 14.10.2020, DSPC-C 573.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de 
Jazz i Música Moderna de Catalunya davant la Comissió de Cultura 
per a informar sobre la situació dels músics
357-00913/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Intèrprets i Docents de Música Clàssica davant la Comissió de 
Cultura per a informar sobre la situació dels músics
357-00914/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de 
Tarragona davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la 
situació dels músics
357-00915/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional de 
Músics de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar 
sobre la situació dels músics
357-00916/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.

Compareixença d’una representació de la Societat de Blues de 
Barcelona davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la 
situació dels músics
357-00917/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.

Compareixença de Gerard Quintana, president de l’Acadèmia 
Catalana de la Música, davant la Comissió de Cultura per a informar 
sobre la necessitat d’un pla de viabilitat per al sector de la música
357-00918/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 20, tinguda el 14.10.2020, DSPC-C 575.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 64

CONVOCADA PER AL 21 D’OCTUBRE DE 2020

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 21 d’octubre de 2020, a les 9.15 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Comunicació de la presidència del Parlament al Ple de la cambra sobre la im-

possibilitat de proposar un candidat per ser investit president o presidenta de la Ge-
neralitat. Presidència del Parlament.

2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades a les 10.00 h).
3. Decret llei 32/2020, del 22 de setembre, pel qual es modifica la Llei 17/2014, 

del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries. 
Tram. 203-00057/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o 
derogació del decret llei (text presentat: BOPC 700, 16).

4. Decret llei 33/2020, del 30 de setembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’im-
post sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics, i en l’àmbit pressupostari i ad-
ministratiu. Tram. 203-00058/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 704, 4).

5. Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millora-
ment de la Qualitat de Vida de la Gent Gran. Tram. 260-00002/12. Comissió d’Es-
tudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran. 
Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió (text 
presentat: BOPC 700, 63).

6. Interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries. Tram. 300-
00316/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la gent gran. Tram. 300-00309/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències en els centres edu-
catius. Tram. 300-00311/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el model turístic. Tram. 300-00310/12. Lucas 
Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substan-
ciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la manca d’acompanyament a les empreses en 
la gestió de la pandèmia. Tram. 300-00315/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels ser-
veis de prevenció, extinció d’incendis i salvament en el marc del sistema nacional de 
protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats. Tram. 300-00312/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’agenda verda. Tram. 300-00313/12. Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües en els mitjans de comuni-
cació públics. Tram. 300-00314/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la importància de la prevenció de la grip i 
les altres malalties d’hivern durant la pandèmia de Covid-19. Tram. 300-00317/12. 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil. Tram. 
302-00243/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de greu inse-
guretat que es pateix als carrers. Tram. 302-00248/12. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’habitatges. 
Tram. 302-00242/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió pressupostària 
del projecte de Hard Rock. Tram. 302-00245/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància del delta 
de l’Ebre per al sector primari. Tram. 302-00246/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme. 
Tram. 302-00244/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva intencionada 
manca de transparència. Tram. 302-00247/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió
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