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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 3

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 3

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic català
202-00079/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 3

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 3

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’arribada de la fibra òptica a petits municipis
250-01541/12
Esmenes presentades 4

Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les víctimes del tràfic de 
persones i d’explotació sexual
250-01542/12
Esmenes presentades 5

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
Esmenes presentades 5

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença de Montserrat Termes, presidenta del Comitè d’Experts de Canvi 
Climàtic de Catalunya, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00972/12
Substanciació 6

Compareixença de Tomàs Molina i Bosch, meteoròleg i físic davant la Comissió de 
l’Emergència Climàtica
357-00973/12
Substanciació 6
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Compareixença de Javier Martin-Vide, coordinador del Tercer Informe de Canvi Cli-
màtic de Catalunya, davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00974/12
Substanciació 6

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
Substanciació 6

Compareixença d’una representació d’Extinction Rebellion Catalunya davant la Co-
missió de l’Emergència Climàtica
357-00976/12
Substanciació 7

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
Substanciació 7

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
Substanciació 7

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
Substanciació 7

Compareixença de Mariana Mazzucato, especialista en desenvolupament econò-
mic i innovació, 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 la Covid-19
357-01008/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 8

Compareixença d’una representació de la Comissió Europea 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 la Covid-19
357-01009/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 8

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat 
del Sector de la Petroquímica
357-01010/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 8

Compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-01011/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 8
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP CatECP (reg. 85951).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
18.11.2020 al 19.11.2020).
Finiment del termini: 20.11.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 85930; 86189).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
18.11.2020 al 19.11.2020).
Finiment del termini: 20.11.2020; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 85788; 85792).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 18.11.2020 al 20.11.2020).
Finiment del termini: 23.11.2020; 10:30 h.

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 (reg. 86175).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 18.11.2020; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85642 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 16.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85642)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 1

1. Impulsar un conveni entre el Departament de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública i la Diputació de Lleida per tal de fer arribar la fibra òptica al municipi 
d’Espot durant el 2020. al conjunt de municipis de les comarques de Lleida, l’Alt 
Pirineu i l’Aran.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició al punt 2

2. Incloure el desplegament d’aquests 7 quilòmetres de fibra òptica fins a Espot 
en l’actuació prevista entre Sort i Vielha que està portant a terme el Govern de la 
Generalitat. les actuacions previstes a curt termini.

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

3. Efectuar un estudi, en col·laboració amb la Diputació de Lleida, que permeti 
conèixer quins municipis es troben en una situació semblant a la d’Espot.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió del punt 4

4. Fer arribar aquest acord a tots els actors implicats, com ara el Consell Comar-
cal del Pallars Sobirà, l’Ajuntament d’Espot i el Patronat del Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici.
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Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les 
víctimes del tràfic de persones i d’explotació sexual
250-01542/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85680 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIPF, 16.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85680)

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

b. Consolidar i completar tots els recursos de la xarxa integral especialitzada 
per eradicar la violència masclista prevista en la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, amb les corresponents partides pres-
supostàries, i garantir el suport econòmic a les entitats especialitzades i, si s’escau, 
acreditar-les com a serveis específics dins d’aquesta xarxa integral.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 85643 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 16.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 85643)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 3

3. Garantir Continuar la negociació amb els agents socials sobre la recuperació de  
la resta dels drets laborals i econòmics dels empleats públics de l’administració de la 
Generalitat suspesos des de l’any 2012 per les retallades del Govern.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de l’Emergència Climàtica, tingu-
da el 13.11.2020, DSPC-C 622.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de l’Emergència Climàtica, tingu-
da el 13.11.2020, DSPC-C 622.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de l’Emergència Climàtica, tingu-
da el 13.11.2020, DSPC-C 622.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de l’Emergència Climàtica, tingu-
da el 13.11.2020, DSPC-C 622.
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Compareixença d’una representació d’Extinction Rebellion Catalunya 
davant la Comissió de l’Emergència Climàtica
357-00976/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de l’Emergència Climàtica, tingu-
da el 13.11.2020, DSPC-C 622.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 13.11.2020, DSPC-C 623.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 13.11.2020, DSPC-C 623.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 13.11.2020, DSPC-C 623.



BOPC 734
18 de novembre de 2020

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 8

Compareixença de Mariana Mazzucato, especialista en 
desenvolupament econòmic i innovació, 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 la Covid-19
357-01008/12

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 la Comissió Europea 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 la Covid-19
357-01009/12

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 del conseller d’Interior davant la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat del Sector de la Petroquímica
357-01010/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-01011/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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