
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 de modificació de la Llei 17/2014, del 23 de desembre, de represen-
tativitat de les organitzacions professionals agràries
200-00019/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Baix Penedès
250-01524/12
Esmenes presentades 5

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 7

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 7

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu dels infants
250-01528/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

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 8

Proposta de resolució sobre la memòria de les migracions internes del segle XX
250-01530/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

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 8

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 8

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 9
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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 9

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Nobel Plastiques 
Ibérica
250-01535/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

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 9

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a la diversitat lingüística 
de Catalunya
250-01537/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

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 10

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 10

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 10

Proposta de resolució sobre l’arribada de la fibra òptica a petits municipis
250-01541/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 11

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 11

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 11

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 12

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 12

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 12

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 12
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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 13

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 13

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 13

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 13

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 14

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 14

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 14

Proposta de resolució sobre la cultura en temps de Covid-19
250-01556/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la celebració d’un debat específic en comissió sobre 
el fons Next Generation
250-01572/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Proposta d’audiència en ponència de Neus Roig Truñonosa, presidenta de l’Obser-
vatori de les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la Proposició de llei 
sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
352-01872/12
Retirada de la sol·licitud 15

Proposta d’audiència en ponència d’Ángela Álvarez Guirao, presidenta de l’Associa-
ció Bebés Robados, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada 
de menors a Catalunya
352-01873/12
Retirada de la sol·licitud 15

Proposta d’audiència en comissió de Neus Roig, presidenta de l’Observatori de les 
Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la Proposició de llei sobre la des-
aparició forçada de menors a Catalunya
352-01874/12
Retirada de la sol·licitud 15

Proposta d’audiència en comissió d’Adelina Ruiz Santos, presidenta de SOS Bebés 
Robados Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada 
de menors a Catalunya
352-01875/12
Retirada de la sol·licitud 15
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Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim peniten-
ciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00456/12
Retirada de la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de Gemma Torres Ferrer, directora del Centre Peniten-
ciari Brians 1, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim peniten-
ciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00457/12
Retirada de la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença del director del Centre Penitenciari Brians 2 davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00458/12
Retirada de la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença del subdirector de Tractament del Centre Penitenciari 
Brians 1 davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim penitenciari 
d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00459/12
Retirada de la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença del subdirector de Tractament del Centre Penitenciari 
Brians 2 davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim penitenciari 
d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00460/12
Retirada de la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el tracte de favor 
als presos del Centre Penitenciari de Lledoners investigats pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
356-00570/12
Rebuig de la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de la directora del Centre Penitenciari de Lledoners 
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el tracte de favor als presos del 
Centre Penitenciari de Lledoners investigats pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
356-00571/12
Rebuig de la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Gemma López, subdirectora de tractament del Cen-
tre Penitenciari de Lledoners, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el 
tracte als presos investigats pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
356-00582/12
Rebuig de la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Susana Gracia Albareda, directora en funcions del 
Centre Penitenciari de Lledoners, davant la Comissió de Justícia perquè informi so-
bre les autoritzacions de videotrucades als interns com a sistema de comunicació 
amb l’exterior
356-00641/12
Rebuig de la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a 
la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la igualtat de tracte 
als interns dels centres penitenciaris dependents del Departament de Justícia amb 
relació a la concessió de beneficis penitenciaris
356-00800/12
Rebuig de la sol·licitud 18
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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 modificació de la Llei 17/2014, del 23 de desembre, 
de representativitat de les organitzacions professionals agràries
200-00019/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 83405; 83475).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 04.11.2020 al 
06.11.2020).
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Baix Penedès
250-01524/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80188 / Admissió a tràmit: Mesa de la , 27.10.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Proposta de resolució sobre el Baix Penedès (tram. 250-01524/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt 1

1. Crear, en el termini màxim de dos mesos, des de l’aprovació de la present re-
solució, una Taula del Baix Penedès formada pels grups polítics amb representació 
al pel President del Consell Comarcal del Baix Penedès, els alcaldes i alcaldesses 
de la comarca, els diputats i diputades provincials del Baix Penedès, els diputats o 
diputades del Parlament de Catalunya de les circumscripcions del Camp i del Pene-
dès de totes les formacions polítiques representades i els agents civils del territori 
implicats en els diferents àmbits de treball de cada Grup Parlamentari amb vincula-
ció amb el Penedès o, en el seu defecte, un diputat o diputada preferentment vinculat 
amb la demarcació que la representa.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt 2 

2. Elaborar, a través de mitjançant la Taula del Baix Penedès i mecanismes de 
participació ciutadana, una agenda del Baix Penedès que sigui totalment transpa-
rent, amb les següents accions polítiques a desenvolupar: 
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Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’apartat a del punt 2 

a. Impulsar el projecte d’IDIADA en clau comarcal per garantir un retorn social 
i econòmic al Baix Penedès, sense que suposi una ampliació territorial.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’apartat c del punt 2

c. Estudiar la implementació, conjuntament amb els agents del territori, del ree-
quilibri dels peatges habituals del corredor de la C32 en els trams que connecten la 
comarca amb altres punts com són les entrades a la mateixa autopista i el peatge de 
Cubelles a fi de beneficiar als residents locals mentre duri la concessió.

c. Implementar l’aixecament del peatge entre El Vendrell i Sitges de forma im-
minent. Mentre no s’aixequi el peatge o s’implanti el sistema de vinyeta, quantificar i 
planificar l’aplicació dels recursos necessaris per aplicar bonificacions en el peatge 
de l’autopista C-32. Les bonificacions haurien de ser pels viatges habituals d’anada 
i tornada en 24 hores, del 100% en el tram Sitges-Vendrell, i del 50% en el peatge 
Vallcarca.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’apartat d del punt 2 

d. Elaborar plans d’ocupació específics per la comarca del Baix Penedès i, po-
tenciar la formació professional en clau dual i promoure, reforçar i consolidar les 
iniciatives d’Economia Social i Solidària com a model socioeconòmic alternatiu i 
transformador al territori.

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’apartat e del punt 2

e. Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant les 
actuacions pendents a l’Hospital del Vendrell d’ampliació del servei d’Urgències, 
consultes externes, hospital de dia, llits d’hospitalització, de pal·liatius i de llarga 
estada.

e. Quantificar i planificar l’aplicació dels recursos econòmics necessaris per ga-
rantir una assistència sanitària d’atenció primària de qualitat a la comarca, tenint 
en compte l’augment de la població durant l’època d’estiu.

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’apartat f del punt 2

f. Incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les 
persones en risc de vulnerabilitat, així com, Quantificar i planificar l’augment dels 
recursos econòmics destinats al Pla d’equipaments i programa de serveis socials, in-
crementarnt la dotació per a places públiques en les residències i centres de dia per 
a gent gran de la comarca.

Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat g al punt 2 

g. Quantificar i planificar l’augment dels recursos econòmics per poder cobrir les 
necessitats educatives d’atenció a la diversitat i la inclusió social.
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Esmena 9 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat h al punt 2 

h. Quantificar i planificar l’augment de recursos econòmics per a fer front a 
l’emergència habitacional i poder dotar-se i fomentar la rehabilitació d’habitatges 
socials i l’adquisició d’habitatge per a ús social.

Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat i al punt 2 

i. Impulsar un pla per preservar l’espai agrari i enfortir el sector primari amb 
criteris agroecològics i de foment dels productes de qualitat i proximitat en el marc 
de la regió agroalimentària del Penedès.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2020
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC

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. 83683; 83725).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83684; 83726).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83685; 83727).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83686; 83728).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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 Cs (reg. 83564).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83688; 83730).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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 Cs (reg. 83565).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83690; 83732).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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 Cs (reg. 83566).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83692; 83734).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83693; 83735).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83694; 83736).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83695; 83737).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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 Cs (reg. 83567).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83697; 83739).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 10:30 h.
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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 Cs (reg. 83568).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 10:30 h.

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 Cs (reg. 83569).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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 Cs (reg. 83570).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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 Cs (reg. 83571).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 10:30 h.
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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 Cs (reg. 83572).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 10:30 h.

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 Cs (reg. 83573).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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 Cs (reg. 83574).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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 Cs (reg. 83575).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 10:30 h.
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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

Sol·licitud: GP Cs (reg. 83576).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 10:30 h.

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 Cs (reg. 83577).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83708; 83750).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83709; 83751).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 10:30 h.
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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 Cs (reg. 83578).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 10:30 h.

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. 83711; 83753).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83712; 83754).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 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. 83713; 83755).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la celebració d’un debat específic en 
comissió sobre el fons Next Generation
250-01572/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 83724).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.11.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Proposta d’audiència en ponència de Neus Roig Truñonosa, 
presidenta de l’Observatori de les Desaparicions Forçades de 
Menors, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició 
forçada de menors a Catalunya
352-01872/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.

Proposta d’audiència en ponència d’Ángela Álvarez Guirao, 
presidenta de l’Associació Bebés Robados, amb relació a la 
Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
352-01873/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.

Proposta d’audiència en comissió de Neus Roig, presidenta de 
l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació 
a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
352-01874/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.

Proposta d’audiència en comissió d’Adelina Ruiz Santos, presidenta 
de SOS Bebés Robados Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
352-01875/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.



Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre el règim penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00456/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.

Sol·licitud de compareixença de Gemma Torres Ferrer, directora del 
Centre Penitenciari Brians 1, davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre el règim penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00457/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.

Sol·licitud de compareixença del director del Centre Penitenciari 
Brians 2 davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim 
penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00458/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.

Sol·licitud de compareixença del subdirector de Tractament del 
Centre Penitenciari Brians 1 davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre el règim penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00459/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.

Sol·licitud de compareixença del subdirector de Tractament del 
Centre Penitenciari Brians 2 davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre el règim penitenciari d’Oriol Pujol Ferrusola
356-00460/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.
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Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre el tracte de favor als presos del Centre 
Penitenciari de Lledoners investigats pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017
356-00570/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 20, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 594.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Centre Penitenciari 
de Lledoners davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
el tracte de favor als presos del Centre Penitenciari de Lledoners 
investigats pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
356-00571/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 20, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 594.

Sol·licitud de compareixença de Gemma López, subdirectora de 
tractament del Centre Penitenciari de Lledoners, davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre el tracte als presos investigats pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
356-00582/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 20, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 594.

Sol·licitud de compareixença de Susana Gracia Albareda, directora 
en funcions del Centre Penitenciari de Lledoners, davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre les autoritzacions de videotrucades 
als interns com a sistema de comunicació amb l’exterior
356-00641/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 20, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 594.
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Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la igualtat de tracte als interns dels centres 
penitenciaris dependents del Departament de Justícia amb relació a 
la concessió de beneficis penitenciaris
356-00800/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 20, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 594.
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