
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 les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12
Ponència per a elaborar l’Informe 9
Nomenament d’una relatora 9

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic català
202-00079/12
Retirada de l’esmena 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’elaboració d’un pla de xoc laboral per a dones i joves 
menors de trenta-cinc anys
250-01413/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el reconeixement i la gratificació als treballadors de les 
residències i els serveis complementaris de cura de la gent gran
250-01416/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la reinserció laboral 
dels treballadors del sector automobilístic
250-01417/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de l’empresa Comdata
250-01464/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en Memòria de les 
Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
250-01488/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la Inspecció de Treball 
per als centres agroalimentaris industrials
250-01491/12
Esmenes presentades 13

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 14

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 14
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Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu dels infants
250-01528/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

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 14

Proposta de resolució sobre la memòria de les migracions internes del segle xx
250-01530/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

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 15

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 15

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 15

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 16

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Nobel Plastiques 
Ibérica
250-01535/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

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 16

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a la diversitat lingüística 
de Catalunya
250-01537/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

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 17

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 17

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 17

Proposta de resolució sobre l’arribada de la fibra òptica a petits municipis
250-01541/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

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 17
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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 18

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 18

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 18

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 18

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 19

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 19

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 19

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 19

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 20

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 20

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 20

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 20

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 20

Proposta de resolució sobre la cultura en temps de Covid-19
250-01556/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

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 21
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari d’obertura del Parlament i les conseqüències que comporta amb relació a 
l’horari del Registre General, la priorització del teletreball i la prestació de serveis 
presencials a l’edifici del Palau del Parlament
395-00329/12
Acord 22

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
410-00004/12
Substitució temporal de membres 23

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’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre els ajuts a sectors econòmics afectats 
per les mesures de lluita contra la pandèmia de la Covid-19
354-00391/12
Acord sobre la sol·licitud 24

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

Sol·licitud de compareixença del sub-director general de Planificació i Programes 
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el pla de reforç i millorament 
del servei públic de la justícia a Barcelona
356-00573/12
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença de membres de la Comissió d’Estudi dels Centres Pe-
nitenciaris a Catalunya del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura del Con-
sell d’Europa davant la Comissió de Justícia perquè expliquin l’informe del Comitè 
sobre la situació dels centres penitenciaris a Catalunya
356-00719/12
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’un representant de l’Associació de Familiars del Banc 
d’ADN davant la Comissió de Justícia perquè valori les accions del Banc d’ADN de 
Catalunya
356-00727/12
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants del 
Maresme davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la si-
tuació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
356-00891/12
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants de les 
Comarques Barcelonines davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
356-00892/12
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de 
Mollet del Vallès davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
356-00893/12
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants de 
Cerdanyola del Vallès davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
356-00894/12
Acord sobre la sol·licitud 25
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de 
Ripollet davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situa-
ció i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
356-00895/12
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de 
Santa Coloma de Gramenet davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
356-00896/12
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de 
Mercats de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
356-00897/12
Acord sobre la sol·licitud 26

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el conseller d’Em-
presa i Coneixement sobre les actuacions del seu departament
355-00200/12
Substanciació 26

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre 
l’inici del curs escolar 2020-2021
355-00219/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 27

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les darreres mesures adoptades per 
contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19
355-00227/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 27

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el conseller d’Em-
presa i Coneixement sobre els ajuts a sectors econòmics afectats per les mesures 
de lluita contra la pandèmia de la Covid-19
355-00238/12
Acord de tenir la sessió informativa 27

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

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Engi-
nyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació 
de l’activitat econòmica
353-00999/12
Substanciació 27

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01000/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01001/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01002/12
Substanciació 28

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis Oficials 
de Gestors Administratius de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació 
de l’activitat econòmica
353-01003/12
Substanciació 28
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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
Substanciació 28

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
Substanciació 29

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
Substanciació 29

Compareixença de Ferran Cabré, director de producció d’Iqoxe, davant la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00964/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de José Luis Morlanes, conseller delegat d’Iqoxe, davant la Comis-
sió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00965/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Ricardo Leal, accionista majoritari d’Iqoxe, davant la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00966/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença del director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00967/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença del subdirector general de Seguretat Industrial davant la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00968/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença del sub-director general de Planificació i Programes davant la Co-
missió de Justícia per a informar sobre el pla de reforç i millorament del servei pú-
blic de la justícia a Barcelona
357-00969/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de la Comissió d’Estudi dels Centres Peniten-
ciaris a Catalunya del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura del Consell 
d’Europa davant la Comissió de Justícia per a explicar l’informe del Comitè sobre 
la situació dels centres penitenciaris a Catalunya
357-00970/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’un representant de l’Associació de Familiars del Banc d’ADN da-
vant la Comissió de Justícia per a valorar les accions del Banc d’ADN de Catalunya
357-00971/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Montserrat Termes, presidenta del Comitè d’Experts de Canvi 
Climàtic de Catalunya, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00972/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Tomàs Molina i Bosch, meteoròleg, físic i doctor en comunicació 
científica, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00973/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31
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Compareixença de Javier Martin-Bide, coordinador del Tercer Informe de Canvi Cli-
màtic de Catalunya, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00974/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Manola Brunet India, presidenta de la Comissió de Climatologia de 
l’Organització Meteorològica Mundial, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00975/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’una representació d’Extinction Rebellion Catalunya davant la Co-
missió de l’Emergència Climàtica
357-00976/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’una representació del Comitè d’Experts de Canvi Climàtic de Ca-
talunya davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00977/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’Isabel Cacho, paleoclimatòloga del Departament de Dinàmica de 
la Terra i l’Oceà de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de l’Emergèn-
cia Climàtica
357-00978/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença de Rafael Sánchez, tècnic assessor de la Taula de Consens del Delta 
de l’Ebre, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00979/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’una representació de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic davant 
la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00980/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’una representació de Fridays for Future Catalunya davant la Co-
missió de l’Emergència Climàtica
357-00981/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença d’una representació de Save the Children 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
357-00982/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, 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
357-00983/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença de Montse Pineda, vicepresidenta del Consell Nacional de les Do-
nes de Catalunya, 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
357-00984/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença de José Augusto García, director general del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactiva-
ció 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
357-00985/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 34
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants del Maresme davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els proble-
mes del sector i les afectacions de la Covid-19
357-00986/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants de les Comarques 
Barcelonines davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la 
situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
357-00987/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de Mollet del Va-
llès davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i 
els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
357-00988/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants de Cerdanyola del 
Vallès davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació 
i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
357-00989/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de Ripollet davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els proble-
mes del sector i les afectacions de la Covid-19
357-00990/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de Santa Coloma 
de Gramenet davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la 
situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
357-00991/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35

Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Mercats de Ca-
talunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació 
i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
357-00992/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 35
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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 les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre 
de 2020, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de 
llei de les àrees de promoció econòmica urbana (tram. 200-00017/12) i les esmenes 
presentades, d’acord amb l’article 120.1 i els concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Martí Pachamé Barrera

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Elsa Artadi i Vila

Grup Parlamentari Republicà
Jordi Orobitg i Solé

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, 29 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana (tram. 200-00017/12) s’ha reunit el dia 29 d’octubre 
de 2020 i, d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, 
ha nomenat relatora la diputada Elsa Artadi i Vila.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
José María Cano Navarro, GP Cs; Elsa Artadi i Vila, GP JxCat; Jordi Orobitg 

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

RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 83493).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
02.11.2020.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc laboral per a 
dones i joves menors de trenta-cinc anys
250-01413/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76756 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76756)

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

2. Estudiar incorporar el perfilat individual d’aturats per a adequar la formació 
a les seves necessitats. El sistema de perfilat contempla les competències professio-
nals de cada persona per a ajudar-lo a trobar l’ocupació que més s’adapti a les seves 
característiques.

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

3. Mantenir la coordinació entre el Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mília amb el Departament d’Empresa i Coneixement per tal d’identificar les ocu-
pacions i feines que no cobreixen les seves vacants disponibles per poder adaptar 
la formació dels desocupats a les exigències i necessitats reals del mercat laboral.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement i la gratificació als 
treballadors de les residències i els serveis complementaris de cura 
de la gent gran
250-01416/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 78278 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 78278)

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

1. Assegurar que es disposi d’un aprovisionament de material de protecció mínim 
de quatre setmanes en cada centre residencial, així com garantir el reforç de les plan-
tilles dels treballadors socials per atendre a les necessitats de les residències i els ser-
veis d’atenció i cura de la gent gran davant possibles rebrots, i per ajudar a atenuar les 
llistes d’espera en dependència que pateix Catalunya.

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

2. Impulsar un sistema de gratificació per els i les professionals més vinculats a 
la lluita contra la Covid i que han tingut una participació activa davant l’epidèmia 
y que más expuestos han estado a los contagios.

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

4. Desenvolupar les accions recollides al Pla de contingència per a residències 
per garantir la planificació adequada i la millora de les condicions laborals de tots 
els col·lectius de treballadors i treballadores relacions amb les residències i la cura 
de la gent gran.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la 
reinserció laboral dels treballadors del sector automobilístic
250-01417/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 78279 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 78279)

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

3. Mantenir col·laboració per difondre la informació relativa a les demandes del 
sector industrial, en general, i de l’automoció, en particular.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió

5. Facilitar l’accés automático a cursos de formació especial diseñados e impar-
tidos especialmente por el Centro de FP de Martorell, a tots els treballadors afec-
tats per l’ERE de Nissan Motor Ibérica, i a aquells subcontractats de Nissan Motor 
Ibérica, o treballadors indirectes pertanyents a indústries auxiliars de l’automòbil 
afectats per l’anunciat tancament de Nissan Motor Ibérica.

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

6. Promoure el disseny de cursos específics per a treballadors i treballadores 
vinculats al sector de l’automoció amb especial incidència en el vehicle elèctric i les 
tecnologies d’hidrogen, gas i altres tecnologies relacionades amb les energies soste-
nibles, i fomentar la participació dels majors de 45 anys.

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

7. Promoure el disseny de cursos específics per a treballadors i treballadores vin-
culats al sector de l’automoció amb especial incidència en el vehicle elèctric i les 
tecnologies d’hidrogen, gas i altres tecnologies relacionades amb les energies soste-
nibles, i fomentar la participació dels joves.

Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de 
l’empresa Comdata
250-01464/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79783 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79783)

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

2. Cercar activament les millors solucions al conflicte plantejat, citant a l’em-
presa i a la representació dels treballadors, i a facilitar tots els mecanismes de me-
diació oportuns per tractar d’evitar o reduir intensament els efectes de la situació 
de crisi en la plantilla de l’empresa i especialment pel que fa a la plantilla radicada 
a Catalunya.

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

3. Establir contactes intensos amb l’empresa, i amb la representació legal dels 
treballadors, des de les àrees de Treball i d’Empresa del Govern de la Generalitat, 
per tal de cercar solucions que protegeixin els llocs de treball, especialment pel que 
fa als treballadors de centres de treball de Catalunya.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4. Fer partícips actius i mantenir informats al comitè d’empresa i als sindicats 
implicats de les converses que s’estableixin amb l’empresa per a la resolució del con-
flicte plantejat.

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en 
Memòria de les Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
250-01488/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79802 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 26.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79802)

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

1. El Parlament de Catalunya se suma a la commemoració del Dia Europeu de les 
Víctimes de l’Estalinisme i el Nazisme, tot respectant l’especificitat històrica de cada 
país i les trajectòries concretes pel que fa a les lluites democràtiques i les cultures po-
lítiques que se’n deriven.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició d’un nou punt

4. El Parlament de Catalunya constata que tant l’antifeixisme forjat en la resis-
tència contra l’ocupació nazi, com l’antifranquisme en el cas específic català, van 
assentar els drets humans i les llibertats fonamentals que defineixen les societats 
democràtiques i obertes, així com les bases del benestar social sobre les quals se 
sustenten.

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la 
Inspecció de Treball per als centres agroalimentaris industrials
250-01491/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79779 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 22.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79779)

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

Que la Inspecció de Treball continuï vetllant i exigint el compliment de la norma-
tiva laboral en tots els centres de treball, especialment en els centre agroalimentaris 
industrials, amb la finalitat de que els empresaris compleixin amb la seva obligació 
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de garantir els drets dels treballadors, especialment de seguretat i salut davant la 
situació del Covid-19.

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. 83800; 83988).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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. 83801; 83987).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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. 83802; 83989).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.

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. 83803; 83990).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.
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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; GP Cs (reg. 83687; 83729; 83838).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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. 83804; 83991).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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; GP Cs (reg. 83689; 83731; 83839).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.

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. 83805; 83992).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.
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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; GP Cs (reg. 83691; 83733; 83840).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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. 83806; 83993).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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. 83807; 84015).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.

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. 83808; 84016).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.
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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. 83809; 84017).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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; GP Cs (reg. 83696; 83738; 83841).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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. 83810; 84018).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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; GP Cs (reg. 83698; 83740; 83842).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 83699; 83741; 83855).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.
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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; GP Cs (reg. 83700; 83742; 83843).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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; GP Cs (reg. 83701; 83743; 83844).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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; GP Cs (reg. 83702; 83744; 83845).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 83703; 83745; 83846).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.



BOPC 721
4 de novembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 19 

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; GP Cs (reg. 83704; 83746; 83847).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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; GP Cs (reg. 83705; 83747; 83848).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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; GP Cs (reg. 83706; 83748; 83849).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 83707; 83749; 83850).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.
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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. 83811; 84019).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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. 83812; 84020).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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; GP Cs (reg. 83710; 83752; 83851).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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. 83813; 84021).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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. 83814; 84022).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.
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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. 83815; 84023).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.11.2020; 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; GP ERC (reg. 83816; 84024).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.11.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari d’obertura del Parlament i les conseqüències que comporta 
amb relació a l’horari del Registre General, la priorització del 
teletreball i la prestació de serveis presencials a l’edifici del Palau del 
Parlament
395-00329/12

ACORD

Mesa del Parlament, 03.11.2020

La Resolució SLT/2700/2020, del 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epi-
dèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya, incideix en les mesures 
de limitació de desplaçaments que s’han anat prenent les setmanes precedents i a 
obligar els centres de treball a limitar la mobilitat laboral i establir el treball a dis-
tància llevat que no sigui possible, cas en el qual cal adoptar mesures de flexibilitat 
horària per a evitar hores punta i la coincidència massiva de persones als espais de 
treball. Respecte a les limitacions de desplaçament, cal fer menció al confinament 
municipal que comença els divendres a les sis del matí.

De conformitat amb això, d’acord amb les noves circumstàncies i en atenció a 
l’esmentada resolució, es considera necessari ajustar l’horari d’obertura del Palau 
del Parlament, el desenvolupament dels treballs i la prestació de serveis durant els 
propers quinze dies.

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

Acorda: 
Primer. Determinar que, en atenció a la Resolució SLT/2700/2020, del 29 d’oc-

tubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pú-
blica per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori 
de Catalunya, durant els propers quinze dies l’horari d’obertura del Palau del Parla-
ment sigui el següent: 

Horari d’obertura de 
l’edifici (de dilluns a 
dijous): 

De dilluns a dijous, de 8 a 18 hores, sens perjudici de 
l’allargament de l’horari pel desenvolupament de l’activitat 
parlamentària del Ple.

Horari d’obertura de 
l’edifici (divendres): 

Els divendres només serà possible l’accés del personal de 
grups parlamentaris, de les visites als grups i dels treballadors 
de l’Administració parlamentària quan s’hagin de dur a terme 
tasques inajornables o urgents. Els divendres, en horari de 
9 a 14 hores, s’estableix un torn de serveis mínims, amb 
una persona al servei del Registre, una persona al servei 
d’Identificació, una persona al servei de Majordomia i un uixer 
de serveis generals.

Segon. Establir que, durant la vigència de la Resolució SLT/2700/2020, els di-
vendres l’horari de presentació de documentació presencial al Registre sigui de 9 a 
14 hores.

Tercer. Requerir que, en atenció a la Resolució SLT/2700/2020, durant els propers 
quinze dies els treballadors de l’Administració parlamentària que puguin treballar a 
distància optin per una modalitat de 2, 3, 4 o 5 jornades de teletreball, i que limitin la 
mobilitat laboral a les tasques que s’hagin de dur a terme inexcusablement de manera 
presencial. Cal que el model de 4 jornades de teletreball sigui el preferent.
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Quart. Mantenir les mesures de flexibilitat horària respecte als treballadors de 
l’Administració parlamentària que no poden estar inscrits en el Programa de tele-
treball, per a evitar hores punta i la coincidència massiva de persones als espais de 
treball.

Cinquè. Manifestar que els divendres en què sigui vigent la Resolució 
SLT/2700/2020 el bar restaurant estarà tancat i que, davant aquest fet, es produeix 
una impossibilitat parcial de prestació del contracte en els termes que regeixen la 
concessió de serveis; tenir en compte aquesta situació en el pla contingència i en 
l’avaluació del reequilibri de la distribució del risc de la concessió del servei i noti-
ficar aquest acord a l’adjudicatari de la concessió.

Sisè. Encomanar al Departament de Recursos Humans que modifiqui, d’acord 
amb el servei de prevenció aliè, la prestació de serveis de la metgessa per a primers 
auxilis i promoció de la salut, i els ofereixi mitjançant teleassistència, en atenció a 
la limitació d’accés al Palau del Parlament els divendres.

Setè. Encomanar als departaments de l’Administració parlamentària que avaluïn 
la conveniència de minimitzar la prestació dels serveis que han estat objecte de con-
tractació externa els divendres en què sigui vigent la Resolució SLT/2700/2020.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2020 
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència
410-00004/12

SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE MEMBRES

Reg. 83491 / Coneixement: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 02.11.2020

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

Popular de Catalunya, comunica que, a l’empara de l’article 48.4 del Reglament del 
Parlament, el diputat Daniel Serrano Coronado ha estat substituït pel diputat Manuel 
Reyes López com a membre de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència, als efectes exclusius de la Proposició de llei de protecció inte-
gral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat (tram. 202-00022/12).

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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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’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre els 
ajuts a sectors econòmics afectats per les mesures de lluita contra 
la pandèmia de la Covid-19
354-00391/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 596.

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

Sol·licitud de compareixença del sub-director general de Planificació 
i Programes davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el 
pla de reforç i millorament del servei públic de la justícia a Barcelona
356-00573/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 20, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.

Sol·licitud de compareixença de membres de la Comissió d’Estudi 
dels Centres Penitenciaris a Catalunya del Comitè Europeu per a la 
Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa davant la Comissió de 
Justícia perquè expliquin l’informe del Comitè sobre la situació dels 
centres penitenciaris a Catalunya
356-00719/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 20, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.

Sol·licitud de compareixença d’un representant de l’Associació de 
Familiars del Banc d’ADN davant la Comissió de Justícia perquè 
valori les accions del Banc d’ADN de Catalunya
356-00727/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 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 d’una representació de l’Associació de 
Marxants del Maresme davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les 
afectacions de la Covid-19
356-00891/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 596.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Marxants de les Comarques Barcelonines davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del 
sector i les afectacions de la Covid-19
356-00892/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 596.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Paradistes de Mollet del Vallès davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del 
sector i les afectacions de la Covid-19
356-00893/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 596.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Marxants de Cerdanyola del Vallès davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del 
sector i les afectacions de la Covid-19
356-00894/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 596.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Paradistes de Ripollet davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les 
afectacions de la Covid-19
356-00895/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 596.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Paradistes de Santa Coloma de Gramenet davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els 
problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
356-00896/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 596.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Empresarial de Mercats de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del 
sector i les afectacions de la Covid-19
356-00897/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 596.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb 
el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions del seu 
departament
355-00200/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 28 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 596.
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Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
355-00219/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Educació (reg. 79223).
Comissió competent: Comissió d’Educació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Educació, 
16.10.2020.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
les darreres mesures adoptades per contenir el brot epidèmic de la 
pandèmia de Covid-19
355-00227/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda (reg. 83406).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 29.10.2020.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb 
el conseller d’Empresa i Coneixement sobre els ajuts a sectors 
econòmics afectats per les mesures de lluita contra la pandèmia de 
la Covid-19
355-00238/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 28, tinguda el 
29.10.2020, DSPC-C 596.

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

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-00999/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 26.10.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
353-01000/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 26.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
353-01001/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 26.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica
353-01002/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 26.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01003/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 26.10.2020.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 588.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 30.10.2020, DSPC-C 598.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 30.10.2020, DSPC-C 598.

Compareixença de Ferran Cabré, director de producció d’Iqoxe, 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-00964/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 12, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 588.

Compareixença de José Luis Morlanes, conseller delegat d’Iqoxe, 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-00965/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 12, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 588.
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Compareixença de Ricardo Leal, accionista majoritari d’Iqoxe, davant 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-00966/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 12, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 588.

Compareixença del director general d’Energia, Seguretat Industrial 
i Seguretat Minera davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del 
Sector de la Petroquímica
357-00967/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 12, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 588.

Compareixença del subdirector general de Seguretat Industrial 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-00968/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica en 
la sessió 12, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 588.

Compareixença del sub-director general de Planificació i Programes 
davant la Comissió de Justícia per a informar sobre el pla de reforç i 
millorament del servei públic de la justícia a Barcelona
357-00969/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació de la Comissió d’Estudi dels 
Centres Penitenciaris a Catalunya del Comitè Europeu per a la 
Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa davant la Comissió de 
Justícia per a explicar l’informe del Comitè sobre la situació dels 
centres penitenciaris a Catalunya
357-00970/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 20, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.
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Compareixença d’un representant de l’Associació de Familiars del 
Banc d’ADN davant la Comissió de Justícia per a valorar les accions 
del Banc d’ADN de Catalunya
357-00971/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Montserrat Termes, presidenta del Comitè 
d’Experts de Canvi Climàtic de Catalunya, davant la Comissió de 
l’Emergència Climàtica
357-00972/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de l’Emergència Climàtica en la sessió 2, tinguda el 30.10.2020, 
DSPC-C 598.

Compareixença de Tomàs Molina i Bosch, meteoròleg, físic i doctor 
en comunicació científica, davant la Comissió de l’Emergència 
Climàtica
357-00973/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de l’Emergència Climàtica en la sessió 2, tinguda el 30.10.2020, 
DSPC-C 598.

Compareixença de Javier Martin-Bide, coordinador del Tercer 
Informe de Canvi Climàtic de Catalunya, davant la Comissió de 
l’Emergència Climàtica
357-00974/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de l’Emergència Climàtica en la sessió 2, tinguda el 30.10.2020, 
DSPC-C 598.

Compareixença de Manola Brunet India, presidenta de la Comissió 
de Climatologia de l’Organització Meteorològica Mundial, davant la 
Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00975/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de l’Emergència Climàtica en la sessió 2, tinguda el 30.10.2020, 
DSPC-C 598.
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Compareixença d’una representació d’Extinction Rebellion Catalunya 
davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00976/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de l’Emergència Climàtica en la sessió 2, tinguda el 30.10.2020, 
DSPC-C 598.

Compareixença d’una representació del Comitè d’Experts de Canvi 
Climàtic de Catalunya davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00977/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de l’Emergència Climàtica en la sessió 2, tinguda el 30.10.2020, 
DSPC-C 598.

Compareixença d’Isabel Cacho, paleoclimatòloga del Departament de 
Dinàmica de la Terra i l’Oceà de la Universitat de Barcelona, davant 
la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00978/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de l’Emergència Climàtica en la sessió 2, tinguda el 30.10.2020, 
DSPC-C 598.

Compareixença de Rafael Sánchez, tècnic assessor de la Taula de 
Consens del Delta de l’Ebre, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00979/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de l’Emergència Climàtica en la sessió 2, tinguda el 30.10.2020, 
DSPC-C 598.

Compareixença d’una representació de l’Observatori Crític del Canvi 
Climàtic davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00980/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de l’Emergència Climàtica en la sessió 2, tinguda el 30.10.2020, 
DSPC-C 598.
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Compareixença d’una representació de Fridays for Future Catalunya 
davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00981/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de l’Emergència Climàtica en la sessió 2, tinguda el 30.10.2020, 
DSPC-C 598.

Compareixença d’una representació de Save the Children 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
357-00982/12

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 Francina Alsina, presidenta de la Taula del 
Tercer Sector, 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
357-00983/12

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 Montse Pineda, vicepresidenta del Consell 
Nacional de les Dones de Catalunya, 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
357-00984/12

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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Compareixença de José Augusto García, director general del Consorci 
de Salut i Social de Catalunya, 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
357-00985/12

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 de l’Associació de Marxants 
del Maresme davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions 
de la Covid-19
357-00986/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants 
de les Comarques Barcelonines davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a informar sobre la situació i els problemes del 
sector i les afectacions de la Covid-19
357-00987/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de 
Mollet del Vallès davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions 
de la Covid-19
357-00988/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 596.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants de 
Cerdanyola del Vallès davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre la situació i els problemes del sector i les 
afectacions de la Covid-19
357-00989/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de 
Ripollet davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar 
sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la 
Covid-19
357-00990/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes 
de Santa Coloma de Gramenet davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a informar sobre la situació i els problemes del 
sector i les afectacions de la Covid-19
357-00991/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 596.

Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de 
Mercats de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre la situació i els problemes del sector i les 
afectacions de la Covid-19
357-00992/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 28, tinguda el 29.10.2020, 
DSPC-C 596.


	_GoBack
	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 les àrees de promoció econòmica urbana
	200-00017/12
	Ponència per a elaborar l’Informe
	Nomenament d’una relatora


	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic català
	202-00079/12
	Retirada de l’esmena a la totalitat


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de xoc laboral per a dones i joves menors de trenta-cinc anys
	250-01413/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el reconeixement i la gratificació als treballadors de les residències i els serveis complementaris de cura de la gent gran
	250-01416/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la reinserció laboral dels treballadors del sector automobilístic
	250-01417/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de l’empresa Comdata
	250-01464/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en Memòria de les Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
	250-01488/12
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la Inspecció de Treball per als centres agroalimentaris industrials
	250-01491/12
	Esmenes presentades

	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

	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

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

	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

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

	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

	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

	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

	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

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

	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

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

	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

	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

	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

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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

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

	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



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Horari d’obertura del Parlament i les conseqüències que comporta amb relació a l’horari del Registre General, la priorització del teletreball i la prestació de serveis presencials a l’edifici del Palau del Parlament
	395-00329/12
	Acord


	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05. Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
	410-00004/12
	Substitució temporal de membres


	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’Empresa i Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre els ajuts a sectors econòmics afectats per les mesures de lluita contra la pandèmia de la Covid-19
	354-00391/12
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença del sub-director general de Planificació i Programes davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el pla de reforç i millorament del servei públic de la justícia a Barcelona
	356-00573/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de membres de la Comissió d’Estudi dels Centres Penitenciaris a Catalunya del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa davant la Comissió de Justícia perquè expliquin l’informe del Comitè sobre la s
	356-00719/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’un representant de l’Associació de Familiars del Banc d’ADN davant la Comissió de Justícia perquè valori les accions del Banc d’ADN de Catalunya
	356-00727/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants del Maresme davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	356-00891/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants de les Comarques Barcelonines davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	356-00892/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de Mollet del Vallès davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	356-00893/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants de Cerdanyola del Vallès davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	356-00894/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de Ripollet davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	356-00895/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de Santa Coloma de Gramenet davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	356-00896/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Mercats de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	356-00897/12
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions del seu departament
	355-00200/12
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
	355-00219/12
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les darreres mesures adoptades per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19
	355-00227/12
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre els ajuts a sectors econòmics afectats per les mesures de lluita contra la pandèmia de la Covid-19
	355-00238/12
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	353-00999/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	353-01000/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	353-01001/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	353-01002/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica
	353-01003/12
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	357-00949/12
	Substanciació

	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 impu
	357-00951/12
	Substanciació

	Compareixença de Ferran Cabré, director de producció d’Iqoxe, davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
	357-00964/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Luis Morlanes, conseller delegat d’Iqoxe, davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
	357-00965/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ricardo Leal, accionista majoritari d’Iqoxe, davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
	357-00966/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
	357-00967/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del subdirector general de Seguretat Industrial davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
	357-00968/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del sub-director general de Planificació i Programes davant la Comissió de Justícia per a informar sobre el pla de reforç i millorament del servei públic de la justícia a Barcelona
	357-00969/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Comissió d’Estudi dels Centres Penitenciaris a Catalunya del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa davant la Comissió de Justícia per a explicar l’informe del Comitè sobre la situació 
	357-00970/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’un representant de l’Associació de Familiars del Banc d’ADN davant la Comissió de Justícia per a valorar les accions del Banc d’ADN de Catalunya
	357-00971/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montserrat Termes, presidenta del Comitè d’Experts de Canvi Climàtic de Catalunya, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
	357-00972/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Tomàs Molina i Bosch, meteoròleg, físic i doctor en comunicació científica, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
	357-00973/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Javier Martin-Bide, coordinador del Tercer Informe de Canvi Climàtic de Catalunya, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
	357-00974/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manola Brunet India, presidenta de la Comissió de Climatologia de l’Organització Meteorològica Mundial, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
	357-00975/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Extinction Rebellion Catalunya davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
	357-00976/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Comitè d’Experts de Canvi Climàtic de Catalunya davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
	357-00977/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Isabel Cacho, paleoclimatòloga del Departament de Dinàmica de la Terra i l’Oceà de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
	357-00978/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rafael Sánchez, tècnic assessor de la Taula de Consens del Delta de l’Ebre, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
	357-00979/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
	357-00980/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Fridays for Future Catalunya davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
	357-00981/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Save the Children 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 soc
	357-00982/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, 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 mesur
	357-00983/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montse Pineda, vicepresidenta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, 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 p
	357-00984/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Augusto García, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessa
	357-00985/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants del Maresme davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	357-00986/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants de les Comarques Barcelonines davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	357-00987/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de Mollet del Vallès davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	357-00988/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Marxants de Cerdanyola del Vallès davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	357-00989/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de Ripollet davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	357-00990/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Paradistes de Santa Coloma de Gramenet davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	357-00991/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Mercats de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19
	357-00992/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença






