
TAUL A DE CONT INGUT

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 pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives 
per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de com-
plementàries
200-00015/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 9

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 9

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desple-
gament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis 
socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència 
per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, 
pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del 
Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i al-
tres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, 
de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures 
de caràcter social
200-00018/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 9

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
202-00061/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 10

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
202-00078/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 10

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic català
202-00079/12
Esmenes a la totalitat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a donar visibilitat a les dones 
sordes i a llur problemàtica davant la violència de gènere
250-01454/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12
Esmenes presentades 12
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ús de mascaretes transparents homo-
logades per part del personal d’organismes públics que tingui contacte amb el públic
250-01497/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’eliminació urgent dels mòduls prefabricats de l’Institut 
Jaume Salvador i Pedrol
250-01498/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Robert Bosch
250-01501/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Saint-Gobain Glass
250-01502/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la definició d’un pla de conciliació laboral per als fami-
liars de les persones amb discapacitat intel·lectual per a afrontar la segona onada 
de Covid-19
250-01504/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua cooficial i d’ús 
normal per les institucions i els mitjans de comunicació públics duta a terme per 
l’exconsellera de Cultura
250-01505/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratificació econòmica al personal de 
neteja, bugaderia i cuina de les residències
250-01506/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la possibilitat de fer tests ràpids de detecció de la Co-
vid-19 a les farmàcies
250-01507/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a infraestructures 
i línies ferroviàries de les comarques de Girona i Lleida l’11 de setembre de 2020
250-01508/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 116/XII, sobre la retirada 
d’un monument franquista de Montserrat
250-01509/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’autonomia del Parlament respecte al Govern
250-01510/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones de pas de ce-
tacis de les costes catalanes
250-01511/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’establiment d’unitats de reserva en el servei ferroviari 
entre Lleida i la Pobla de Segur
250-01512/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del servei ferroviari 
entre les estacions de l’Hospitalet de Llobregat i Granollers-Canovelles
250-01513/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’emplaçament del consultori del Bruc en un nou local
250-01514/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre l’establiment de mecanismes de protecció per als pro-
fessionals que tramiten baixes laborals per la Covid-19
250-01515/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’opció que les famílies puguin demanar la jornada con-
tínua als centres educatius
250-01517/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la indústria al Penedès
250-01518/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al Parlament de 
Catalunya
250-01519/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’adequació dels espais i les ràtios d’alumnes i profes-
sors a l’Escola Vilamar, de Calafell
250-01520/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’aturada del tercer edifici a la pineda d’en Gori, de 
Palamós
250-01522/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Instrucció de la Fiscalia General de 
l’Estat 1/2020, l’ocupació d’immobles a Catalunya i el garantiment de la seguretat 
jurídica dels cossos i forces de seguretat de l’Estat
250-01523/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la renovació d’un pla específic contra la pobresa i per 
la inclusió social que introdueixi la situació generada per la Covid-19
250-01526/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un pla contra l’abandonament escolar dels 
infants més vulnerables en la segona onada de la Covid-19
250-01527/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu dels infants
250-01528/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de rescat per als autònoms i els 
treballadors del sector de les fires
250-01529/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la memòria de les migracions internes del segle XX
250-01530/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la participació sindical activa i l’obligació d’incloure els 
sindicats de mossos d’esquadra en la Comissió d’Igualtat de Gènere de la Direcció 
General de la Policia
250-01531/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic per a les perso-
nes amb discapacitat
250-01532/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat ciutadana i l’increment 
dels efectius policials davant l’escalada d’ocupacions d’habitatges a Blanes
250-01533/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
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Proposta de resolució sobre les dificultats dels pacients amb malaltia pulmonar obs-
tructiva davant la pandèmia de Covid-19
250-01534/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Nobel Plastiques 
Ibérica
250-01535/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a pal·liar la crisi que pateix el 
sector de l’oci nocturn arran de la pandèmia de Covid-19
250-01536/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a la diversitat lingüística 
de Catalunya
250-01537/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la inacció del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
davant la discriminació del castellà per part de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-01538/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció primària i els con-
sultoris locals del Segrià
250-01539/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució de condemna de l’assenyalament públic d’agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra per part de Quim Torra i Pla
250-01540/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’arribada de la fibra òptica a petits municipis
250-01541/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les víctimes del tràfic de 
persones i d’explotació sexual
250-01542/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’acatament de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, del 29 de setembre, de nul·litat parcial del Pla director ur-
banístic de la construcció de Hard Rock al centre recreatiu i turístic de Vila-seca
250-01543/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el compliment de l’obligació d’avaluar els riscos labo-
rals al Cos de Mossos d’Esquadra davant la Covid-19
250-01544/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de xoc en l’àmbit de l’Administració 
de justícia amb motiu de la crisi de la Covid-19
250-01545/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’increment de les mesures de control contra la Co-
vid-19 als centres penitenciaris
250-01546/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el garantiment del poder adquisitiu dels empleats pú-
blics en temps de crisi econòmica per la Covid-19
250-01547/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el millorament de la col·laboració amb els ajuntaments 
davant la crisi de la Covid-19
250-01548/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
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Proposta de resolució sobre el millorament del funcionament de la matrícula als 
cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-01549/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un servei de rodalia que vertebri 
una mobilitat sostenible i justa a les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
250-01550/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques socials per a millorar la quali-
tat de vida de la gent gran
250-01551/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la lluita contra el ciberassetjament a infants i adoles-
cents en temps de Covid-19
250-01552/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’emergència per a minimitzar els 
efectes negatius de la contaminació atmosfèrica
250-01553/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciuta-
dana i la convivència pacífica a Mataró
250-01554/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de suport al comerç local 
i de proximitat davant la crisi generada per la pandèmia de Covid-19
250-01555/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la cultura en temps de Covid-19
250-01556/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de l’Institut 
de Física d’Altes Energies, corresponent a l’exercici 2017
256-00049/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 24

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Centre de 
Recerca Matemàtica, corresponent al 2017
256-00050/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 25

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la protecció del delta 
de l’Ebre
252-00028/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa sobre la tramitació de les preguntes orals al president de la Ge-
neralitat que s’han de substanciar en sessió plenària, atesa la situació derivada de 
la substitució del president
395-00288/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 702) 26
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre les mesures previstes per a afrontar l’emergència educativa
354-00291/12
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educa-
ció sobre l’organització, les directrius tècniques i les mesures de prevenció i protecció 
de la Covid-19 que s’aplicaran per a obrir els centres educatius el curs 2020-2021
354-00300/12
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre els protocols sanitaris de cara a l’inici del curs escolar 2020-2021
354-00344/12
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació i la consellera de Salut sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
354-00349/12
Acord sobre la sol·licitud 27

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

Sol·licitud de compareixença de Núria Marín Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de 
Llobregat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la inves-
tigació oberta pels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i 
blanqueig al Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00907/12
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin, Cristian Alcázar Esteban i 
Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informin sobre 
la investigació oberta pels delictes de malversació de fons públics, falsedat docu-
mental i blanqueig al Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00908/12
Sol·licitud 28

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre les 
mesures previstes per a afrontar l’emergència educativa
355-00223/12
Acord de tenir la sessió informativa 28

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre 
l’organització, les directrius tècniques i les mesures de prevenció i protecció de la 
Covid-19 que s’aplicaran per a obrir els centres educatius el curs 2020-2021
355-00224/12
Acord de tenir la sessió informativa 28

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre els 
protocols sanitaris per a l’inici del curs escolar 2020-2021
355-00225/12
Acord de tenir la sessió informativa 28

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació i la consellera 
de Salut sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
355-00226/12
Acord de tenir la sessió informativa 28

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

Compareixença en ponència d’una representació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-00994/12
Substanciació 29

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-00995/12
Substanciació 29
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Compareixença en ponència d’una representació de la Cecot amb relació al Projecte 
de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-00996/12
Substanciació 29

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-00997/12
Substanciació 29

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-00998/12
Substanciació 29

Compareixença d’una representació de Marea Blanca 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
357-00949/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació del comitè d’experts per a la transformació del 
sistema de salut pública davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reac-
tivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legis-
latius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després 
de la pandèmia de Covid-19
357-00950/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença de Lucía Artazcoz, especialista en medicina preventiva i salut pú-
blica, 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
357-00951/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30
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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 pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la Covid-19 i altres de complementàries
200-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 81046).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; SP PPC (reg. 81047; 81075).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
200-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; SP PPC (reg. 81048; 81076).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.
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3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP PPC (reg. 81101).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 26.10.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
202-00078/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP CatECP; GP JxCat; SP PPC (reg. 80823; 80849; 80986).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.10.2020 al 28.10.2020).
Finiment del termini: 29.10.2020; 10:30 h.

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català
202-00079/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 76002 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 76002)

A la Mesa del parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 115 
i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic català (tram. 202-00079/12).

Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano; portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a donar 
visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica davant la violència 
de gènere
250-01454/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79784 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIPF, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79784)

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

1. Realitzar tasques de difusió adaptades per a dones sordes per donar publicitat 
i visibilitat a la comunitat sorda i la seva problemàtica davant la violència masclista.

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

2. Desenvolupar informació accessible per a persones sordes des dels organismes 
públics, crear canals d’informació adaptats a les circumstàncies de la població sorda 
i garantir l’accessibilitat amb la plataforma 061 CatSalut Respon.

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

3. Adaptar a lectura fàcil el major nombre de recursos per a l’atenció de dones 
víctimes de violència masclista i desenvolupar el pla d’atenció integral a les perso-
nes que han patit violència sexual.

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

4. Prevenció de la violència masclista a través de la coeducació, formació a pro-
fessionals i dones sordes i l’establiment de mesures de suport per al desenvolupa-
ment de la seva autonomia personal.

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

6. Garantir el servei d’una persona intèrpret de llengua de signes en aquells re-
cursos d’atenció psicosocial a les dones víctimes de violència masclista.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

7. Dotar de recursos les unitats d’habitatge destinades a dones víctimes de vio-
lència masclista, tant d’emergència com tutelats, per al ple accés de qualsevol dona 
independentment de les seves característiques personals.
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Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79811 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79811)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern a, portar a terme les actuacions se-
güents, d’acord amb les mesures contingudes al Pla de Reactivació Econòmica i 
Social: 

1) Mobilitzar els recursos necessaris per a què tots els estudiants universitaris de 
Catalunya disposin del programari i instruments (ordinadors o tablets) necessaris 
per seguir el curs 2020/2021 amb normalitat.

2) Garantir formació en programari i aplicacions online per a professorat univer-
sitari que ho necessiti de cara al proper curs.

3) Millorar la connectivitat de l’alumnat garantint l’accés a dades per fer un se-
guiment normal del curs.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ús de mascaretes 
transparents homologades per part del personal d’organismes 
públics que tingui contacte amb el públic
250-01497/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81049; 81077).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació urgent dels mòduls 
prefabricats de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol
250-01498/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81050; 81078).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa 
Robert Bosch
250-01501/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81051; 81079).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Saint-
Gobain Glass
250-01502/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81052; 81080).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la definició d’un pla de conciliació 
laboral per als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual 
per a afrontar la segona onada de Covid-19
250-01504/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81053; 81081).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua 
cooficial i d’ús normal per les institucions i els mitjans de 
comunicació públics duta a terme per l’exconsellera de Cultura
250-01505/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81054; 81082).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratificació econòmica 
al personal de neteja, bugaderia i cuina de les residències
250-01506/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81055; 81083).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la possibilitat de fer tests ràpids de 
detecció de la Covid-19 a les farmàcies
250-01507/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81056; 81084).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a 
infraestructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i 
Lleida l’11 de setembre de 2020
250-01508/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81057; 81085).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 116/XII, 
sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat
250-01509/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81058; 81086).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autonomia del Parlament respecte al 
Govern
250-01510/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81059; 81087).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones 
de pas de cetacis de les costes catalanes
250-01511/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81060; 81088).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’unitats de reserva en el 
servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
250-01512/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81061; 81089).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del 
servei ferroviari entre les estacions de l’Hospitalet de Llobregat i 
Granollers-Canovelles
250-01513/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81062; 81090).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament del consultori del Bruc 
en un nou local
250-01514/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81063; 81091).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment de mecanismes de protecció 
per als professionals que tramiten baixes laborals per la Covid-19
250-01515/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81064; 81092).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’opció que les famílies puguin demanar 
la jornada contínua als centres educatius
250-01517/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81065; 81093).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la indústria al Penedès
250-01518/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 81066).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al 
Parlament de Catalunya
250-01519/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81067; 81094).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació dels espais i les ràtios 
d’alumnes i professors a l’Escola Vilamar, de Calafell
250-01520/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81068; 81095).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada del tercer edifici a la pineda 
d’en Gori, de Palamós
250-01522/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81069; 81096).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Instrucció de la Fiscalia 
General de l’Estat 1/2020, l’ocupació d’immobles a Catalunya i el 
garantiment de la seguretat jurídica dels cossos i forces de seguretat 
de l’Estat
250-01523/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81070; 81097).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la renovació d’un pla específic contra la 
pobresa i per la inclusió social que introdueixi la situació generada 
per la Covid-19
250-01526/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80679; 80725).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un pla contra 
l’abandonament escolar dels infants més vulnerables en la segona 
onada de la Covid-19
250-01527/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80680; 80726).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu 
dels infants
250-01528/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80681; 80727).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla de rescat per als 
autònoms i els treballadors del sector de les fires
250-01529/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80682; 80728).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la memòria de les migracions internes 
del segle XX
250-01530/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80683; 80729).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la participació sindical activa i 
l’obligació d’incloure els sindicats de mossos d’esquadra en la 
Comissió d’Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia
250-01531/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80684; 80730).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic 
per a les persones amb discapacitat
250-01532/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80685; 80731).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat ciutadana 
i l’increment dels efectius policials davant l’escalada d’ocupacions 
d’habitatges a Blanes
250-01533/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80686; 80732).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les dificultats dels pacients amb malaltia 
pulmonar obstructiva davant la pandèmia de Covid-19
250-01534/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80687; 80733).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Nobel 
Plastiques Ibérica
250-01535/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80688; 80734).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a pal·liar la 
crisi que pateix el sector de l’oci nocturn arran de la pandèmia de 
Covid-19
250-01536/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80689; 80735).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a la 
diversitat lingüística de Catalunya
250-01537/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80690; 80736).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inacció del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya davant la discriminació del castellà per part de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01538/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80691; 80737).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres d’atenció 
primària i els consultoris locals del Segrià
250-01539/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80692; 80738).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de l’assenyalament públic 
d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra per part de Quim Torra i Pla
250-01540/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80693; 80739).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’arribada de la fibra òptica a petits 
municipis
250-01541/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80694; 80740).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les 
víctimes del tràfic de persones i d’explotació sexual
250-01542/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80695; 80741).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acatament de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, del 29 de setembre, de nul·litat 
parcial del Pla director urbanístic de la construcció de Hard Rock al 
centre recreatiu i turístic de Vila-seca
250-01543/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80696; 80742).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de l’obligació d’avaluar 
els riscos laborals al Cos de Mossos d’Esquadra davant la Covid-19
250-01544/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80697; 80743).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de xoc en l’àmbit de 
l’Administració de justícia amb motiu de la crisi de la Covid-19
250-01545/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80698; 80744).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de les mesures de control 
contra la Covid-19 als centres penitenciaris
250-01546/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80699; 80745).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del poder adquisitiu dels 
empleats públics en temps de crisi econòmica per la Covid-19
250-01547/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80700; 80746).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la col·laboració amb 
els ajuntaments davant la crisi de la Covid-19
250-01548/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80701; 80747).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del funcionament de la 
matrícula als cursos de català del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
250-01549/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80702; 80748).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un servei de 
rodalia que vertebri una mobilitat sostenible i justa a les terres de 
Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
250-01550/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80703; 80749).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques socials per a 
millorar la qualitat de vida de la gent gran
250-01551/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80704; 80750).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el ciberassetjament a 
infants i adolescents en temps de Covid-19
250-01552/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80705; 80751).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’emergència per a 
minimitzar els efectes negatius de la contaminació atmosfèrica
250-01553/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80706; 80752).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i la convivència pacífica a Mataró
250-01554/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80707; 80753).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents de 
suport al comerç local i de proximitat davant la crisi generada per la 
pandèmia de Covid-19
250-01555/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80708; 80754).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cultura en temps de Covid-19
250-01556/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 80709; 80758).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.10.2020 al 02.11.2020).
Finiment del termini: 03.11.2020; 10:30 h.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2020 sobre el 
Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00049/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81071; 81098).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.



BOPC 713
26 d’octubre de 2020

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball 25 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el 
Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017
256-00050/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 81072; 81099).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
protecció del delta de l’Ebre
252-00028/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 80873).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.10.2020 al 29.10.2020).
Finiment del termini: 30.10.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa sobre la tramitació de les preguntes orals al 
president de la Generalitat que s’han de substanciar en sessió 
plenària, atesa la situació derivada de la substitució del president
395-00288/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 702)

En el BOPC 702, a la pàgina 84

On hi diu:
a) Mantenir el nombre total de preguntes amb resposta oral al Govern i al Presi-

dent per a substanciar en el Ple acordades a l’inici de l’actual legislatura.

Hi ha de dir:
a) Mantenir el nombre total de preguntes i la durada de les mateixes amb res-

posta oral al Govern i al President per a substanciar en el Ple acordades a l’inici de 
l’actual legislatura.

On hi diu:
b) Que tots els grups parlamentaris, dins del nombre total de preguntes a que 

es refereix l’apartat a), a més de les que els corresponen formular al Govern segons 
la quota respectiva establerta per aquesta legislatura, puguin adreçar una pregunta 
més al vicepresident i conseller d’Economia i Finances, en tant que substitueix al 
president de la Generalitat, o bé a la consellera de la Presidència, en virtut de les se-
ves funcions vinculades a la presidència, o bé a qualsevol altre membre del Govern.

Hi ha de dir:
b) Que tots els grups parlamentaris, dins del nombre total de preguntes a que es 

refereix l’apartat a), de les que els corresponen formular al Govern segons la quota 
respectiva establerta per aquesta legislatura, puguin adreçar una pregunta més al 
vicepresident i conseller d’Economia i Finances, en tant que substitueix al presi-
dent de la Generalitat, o bé a la consellera de la Presidència, en virtut de les seves 
funcions vinculades a la presidència, o bé a qualsevol altre membre del Govern.

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre les mesures previstes per a afrontar 
l’emergència educativa
354-00291/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió 30, 
tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre l’organització, les directrius tècniques i 
les mesures de prevenció i protecció de la Covid-19 que s’aplicaran 
per a obrir els centres educatius el curs 2020-2021
354-00300/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió 30, 
tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre els protocols sanitaris de cara a l’inici del 
curs escolar 2020-2021
354-00344/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió 30, 
tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació i la consellera de Salut sobre l’inici del curs 
escolar 2020-2021
354-00349/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió 30, 
tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

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

Sol·licitud de compareixença de Núria Marín Martínez, alcaldessa de 
l’Hospitalet de Llobregat, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la investigació oberta pels delictes de 
malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig al 
Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00907/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 80199).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 21.10.2020.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin, Cristian 
Alcázar Esteban i Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informin sobre la investigació oberta pels 
delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i 
blanqueig al Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat
356-00908/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 80200).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 21.10.2020.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre les mesures previstes per a afrontar l’emergència 
educativa
355-00223/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre l’organització, les directrius tècniques i les 
mesures de prevenció i protecció de la Covid-19 que s’aplicaran per a 
obrir els centres educatius el curs 2020-2021
355-00224/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre els protocols sanitaris per a l’inici del curs escolar 
2020-2021
355-00225/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació i la consellera de Salut sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
355-00226/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Educació, en la sessió 30, tinguda el 20.10.2020, DSPC-C 582.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica
353-00994/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 19.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-00995/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 19.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Cecot amb 
relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-00996/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 19.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació 
de l’activitat econòmica
353-00997/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 19.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
353-00998/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 19.10.2020.
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Compareixença d’una representació de Marea Blanca 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
357-00949/12

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 comitè d’experts per a 
la transformació del sistema de salut pública 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
357-00950/12

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 de Lucía Artazcoz, especialista en medicina preventiva 
i salut pública, 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
357-00951/12

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.
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