
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania
202-00083/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bom-
bers de la Generalitat i de Mossos d’Esquadra i a les policies locals
202-00086/12
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 les accions de suport a l’empresa Robert Bosch
250-01501/12
Esmenes presentades 5

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Saint-Gobain Glass
250-01502/12
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre la indústria al Penedès
250-01518/12
Esmenes presentades 6

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
Esmenes presentades 7

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
Esmenes presentades 7

Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la llibertat ideològica 
i política dels alumnes i del personal de la Universitat Pompeu Fabra
250-01557/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’obligació d’empadronament
250-01558/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’aplicació Radar Covid-19
250-01559/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals i retributives 
dels jutges de carrera per a cobrir les vacants produïdes a conseqüència de l’as-
setjament separatista
250-01560/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8
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Proposta de resolució sobre la defensa del rei Felip VI, cap de l’estat social i de-
mocràtic de dret
250-01561/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el drets humans a l’Equador
250-01562/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució de condemna de la discriminació de les residències de la 
xarxa de salut mental per part de l’Administració i de garantiment de la gratificació 
a causa de la Covid-19 a llurs treballadors
250-01563/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la pal·liació dels efectes de les noves restriccions im-
posades pel Govern en l’activitat econòmica amb motiu de la Covid-19
250-01564/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar el nombre de cursos i la 
formació específica per a la coeducació
250-01565/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la reactivació de les microempreses
250-01566/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

4. Informació

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’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la gestió dels ajuts als 
autònoms durant el 9 i el 10 de novembre de 2020
354-00414/12
Sol·licitud i tramitació 10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els ajuts als autònoms
354-00420/12
Sol·licitud i tramitació 10

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Nova Esperança 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
353-00580/12
Substanciació 10

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa Eduvic amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
353-00589/12
Substanciació 10

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Casa Sant Josep 
de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
353-00591/12
Substanciació 11

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Servei Solidari 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
353-00602/12
Decaïment 11



BOPC 733
17 de novembre de 2020

Taula de contingut 3

Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Esplai Blanquerna amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
353-00605/12
Substanciació 11

Compareixença en ponència d’una representació de Gedi Gestió i Disseny amb re-
lació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil
353-00606/12
Substanciació 11

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut de Treball Social i Ser-
veis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
353-00608/12
Substanciació 11

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Ires amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil
353-00609/12
Canvi de tramitació 12

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori de les Desapari-
cions Forçades de Menors amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició 
forçada de menors a Catalunya
353-01050/12
Substanciació 12

Compareixença d’una representació de SOS Bebès Robats Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
353-01051/12
Substanciació 12
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania
202-00083/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 85791; 85947).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als 
cossos de Bombers de la Generalitat i de Mossos d’Esquadra i a les 
policies locals
202-00086/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 83682; 83770).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 16.11.2020 al 20.11.2020).
Finiment del termini: 23.11.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa 
Robert Bosch
250-01501/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83327 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 83327)

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

El Parlament de Catalunya lamenta l’anunci de Robert Bosch de tancar la seva plan-
ta a Catalunya i insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant amb la direcció 
de l’empresa per tal de valorar totes les possibilitats que permetin revertir la situació i 
mantenir l’activitat productiva a la planta, amb la mateixa empresa Robert Bosch o amb 
nous inversors, tot garantint els drets dels seus treballadors.
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Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Saint-
Gobain Glass
250-01502/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83328 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 83328)

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

El Parlament de Catalunya lamenta l’anunci de Saint-Gobain de tancar la fà-
brica de Glass a l’Arboç i insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant 
amb la direcció de l’empresa per tal de valorar totes les possibilitats que permetin 
revertir la situació i mantinguin l’activitat productiva a la planta, tot garantint els 
drets dels seus treballadors.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83277 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83277)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició al punt 2.b

2.b. Treballar Seguir treballant per mirar de garantir la continuïtat de les empre-
ses Robert Bosch i Saint Gobain Glass i la seva activitat industrial.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2.c

2.c. Treballar amb les administracions locals de l’Alt i el Baix Penedès i els 
agents socials i econòmics per avançar en la reconversió del teixit industrial de l’au-
tomoció encarant-lo cap al vehicle elèctric i autònom, aprofitant les potencialitats 
que comporta la presència d’IDIADA i l’efecte tractor que exerceix sobre el sector.
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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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85599 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85599)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 3

Estudiar i, si s’escau, implementar la habilitació temporal de la llicència o co-
municació prèvia presentada per l’obertura dels establiments dedicats a activitats 
recreatives musicals, com a títol que habiliti provisionalment i temporalment l’explo-
tació dels seus locals com activitats de restauració. En la mesura que el compliment 
dels requisits tècnics exigits per a l’obtenció del corresponent títol, habilitant així, 
l’activitat d’oci nocturn que permeti el compliment de les normes i recomanacions 
per afrontar la pandèmia de la COVID-19.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85659 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85659)

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

1. Continuar mantenint oberta la línia d’assessorament específica per resoldre 
dubtes i derivar les sol·licituds d’autònoms i comerciants locals, habilitada mitjan-
çant la bústia de correu electrònic ccamcoranavirus@ccam.cat.

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

2. Destinar una partida de ayudas específica para la adaptación de los comercios 
locales a las restricciones sanitarias y destinar partidas de ayuda a reactivar la ac-
tividad comercial de aquellos comercios que han visto afectada su cifra de negocio 
en los últimos meses, con una línea de ayudas especial para aquellos que tienen en 
riesgo la continuidad de la actividad.
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Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la 
llibertat ideològica i política dels alumnes i del personal de la 
Universitat Pompeu Fabra
250-01557/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 85624; 85717).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.11.2020 al 18.11.2020).
Finiment del termini: 19.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obligació d’empadronament
250-01558/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; SP CUP-CC (reg. 85625; 85718; 85795).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.11.2020 al 18.11.2020).
Finiment del termini: 19.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació Radar Covid-19
250-01559/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 85626; 85719).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.11.2020 al 18.11.2020).
Finiment del termini: 19.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals i retributives dels jutges de carrera per a cobrir les vacants 
produïdes a conseqüència de l’assetjament separatista
250-01560/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 85627; 85720).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.11.2020 al 18.11.2020).
Finiment del termini: 19.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del rei Felip VI, cap de l’estat 
social i democràtic de dret
250-01561/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 85628; 85721).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.11.2020 al 18.11.2020).
Finiment del termini: 19.11.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el drets humans a l’Equador
250-01562/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 85629).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.11.2020 al 18.11.2020).
Finiment del termini: 19.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de la discriminació de les 
residències de la xarxa de salut mental per part de l’Administració 
i de garantiment de la gratificació a causa de la Covid-19 a llurs 
treballadors
250-01563/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 85630; 85722).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.11.2020 al 18.11.2020).
Finiment del termini: 19.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la pal·liació dels efectes de les noves 
restriccions imposades pel Govern en l’activitat econòmica amb 
motiu de la Covid-19
250-01564/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 85631; 85723).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.11.2020 al 18.11.2020).
Finiment del termini: 19.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’incrementar el nombre 
de cursos i la formació específica per a la coeducació
250-01565/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 85632; 85724).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.11.2020 al 18.11.2020).
Finiment del termini: 19.11.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reactivació de les microempreses
250-01566/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 85633; 85725).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.11.2020 al 18.11.2020).
Finiment del termini: 19.11.2020; 10:30 h.
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4. Informació

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’Economia i 
Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia  
i Hisenda sobre la gestió dels ajuts als autònoms durant el 9 i el 10 
de novembre de 2020
354-00414/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 85826).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 12.11.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre els ajuts als autònoms
354-00420/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 85835).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 12.11.2020.

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Nova Esperança amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00580/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 13.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa 
Eduvic amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00589/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 13.11.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Casa Sant Josep de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00591/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 13.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Servei Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00602/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la pre-
venció i el tractament del maltractament infantil», el 13.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Esplai 
Blanquerna amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00605/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 13.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Gedi Gestió 
i Disseny amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00606/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 13.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut de 
Treball Social i Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00608/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 13.11.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Ires 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil
353-00609/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00120/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil», 13.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori de 
les Desaparicions Forçades de Menors amb relació a la Proposició 
de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
353-01050/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponencia: Proposició de llei sobre la desapa-
rició forçada de menors a Catalunya», el 13.11.2020.

Compareixença d’una representació de SOS Bebès Robats Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de 
menors a Catalunya
353-01051/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponencia: Proposició de llei sobre la desapa-
rició forçada de menors a Catalunya», el 13.11.2020.
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