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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família
202-00028/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 66, 18.11.2020, DSPC-P 120

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de novembre de 2020, a proposta 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, un cop escoltada la Junta de 
Portaveus i d’acord amb l’article 138 del Reglament, ha acordat de tramitar directa-
ment i en lectura única la Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 
29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la fa-
mília (tram. 202-00028/12).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 138 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família

Preàmbul
L’article 17 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix el dret dels infants a 

rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur 
benestar, i l’article 41.3 estableix com a principi rector de l’activitat dels poders pú-
blics la necessitat de garantir que s’afrontin de manera integral totes les formes de 
violència contra les dones.

La protecció dels menors fills de les dones víctimes de violència de gènere ha 
constituït un dels eixos del pacte d’estat sobre aquesta matèria. Arran de la reforma 
de la Llei orgànica 8/2015, del 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció 
a la infància i a l’adolescència, es va modificar la Llei orgànica 1/2004, del 28 de 
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, l’article 
1.2 de la qual inclou com a víctimes de la violència de gènere els fills menors d’edat 
de les dones que pateixen aquest tipus de violència. La mateixa llei té la finalitat 
d’erradicar la violència de gènere i oferir l’assistència necessària als fills menors que 
en són víctimes.

L’article 30 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, estableix el contingut del dret de les dones a la protecció efec-
tiva.

D’altra banda, l’article 53 al·ludeix als models d’intervenció i les polítiques públi-
ques i especifica directament que el Govern «ha de desenvolupar models d’interven-
ció integral a tot el territori de Catalunya per mitjà d’una xarxa de serveis de qualitat 
en tots els àmbits, que sigui capaç de donar respostes adequades, àgils, properes i 
coordinades a les necessitats i els processos de les dones que pateixen o han patit si-
tuacions de violència masclista, i també a llurs filles i fills quan en siguin testimonis 
i víctimes». Aquests models d’intervenció han d’incloure com a elements essencials 
la informació, l’atenció primària i l’atenció especialitzada.

L’article 236-8 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família, estableix l’exercici conjunt de la potestat parental, llevat que s’acordi una 
altra modalitat d’exercici o que les lleis o l’autoritat judicial disposin una altra cosa. 
Per aquest motiu, es modifica el dit article 236-8 del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, de manera que –mentre no es dicti una decisió judicial que dirimeixi la 
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potestat parental– l’assistència i l’atenció psicològiques restin fora del catàleg d’actes 
que requereixen una decisió conjunta en l’exercici de la potestat parental.

Així, quan hi hagi una sentència condemnatòria –mentre no s’extingeixi la res-
ponsabilitat penal– o qualsevol dels progenitors estigui sotmès a un procés penal 
iniciat per haver atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat 
moral o la llibertat i indemnitat sexuals de l’altre progenitor o dels fills d’ambdós, 
n’hi ha prou amb el consentiment del progenitor contra el qual s’hagi atemptat per-
què els fills menors d’edat puguin rebre l’atenció i l’assistència psicològiques. No 
obstant això, cal informar-ne prèviament el progenitor sotmès a algun d’aquests su-
pòsits. En aquest sentit, mentre l’autoritat judicial no es pronunciï sobre les mesures 
cautelars que han de regir la potestat parental, si es compleix algun dels supòsits es-
mentats, no cal el consentiment del progenitor afectat perquè el menor d’edat afectat 
per violència de gènere pugui rebre assistència psicològica.

Els resultats de l’enquesta de violència masclista a Catalunya del 2017 reflectei-
xen que, del total de dones víctimes d’episodis de violència masclista que convivien 
amb menors d’edat en el moment dels fets, el 32,3% van afirmar que aquests els van 
presenciar. Aquesta realitat porta a concloure la necessitat de modificar la protecció 
dels menors i donar una resposta urgent a certs aspectes que avalen la present mo-
dificació, que desvincula la intervenció psicològica dels menors exposats a violència 
de gènere de l’exercici conjunt de la potestat parental.

Article únic. Addició d’una lletra a l’apartat 2 de l’article 236-8 del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
S’afegeix una lletra, la d, a l’apartat 2 de l’article 236-8 del llibre segon del Codi 

civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, amb el text següent: 
«d) Per a l’atenció i l’assistència psicològiques dels fills menors d’edat, no cal 

el consentiment del progenitor contra el qual se segueix un procediment penal per 
haver atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la 
llibertat i indemnitat sexuals de l’altre progenitor o dels fills comuns menors d’edat, 
o contra el qual s’ha dictat una sentència condemnatòria, mentre no s’extingeixi la 
responsabilitat penal. L’assistència psicològica als fills majors de setze anys reque-
reix llur consentiment.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 1010/XII del Parlament de Catalunya, sobre la salut mental 
dels infants i adolescents
250-01419/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 14, 10.11.2020, DSPC-C 609

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 10 de novembre de 2020, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i ado-
lescents (tram. 250-01419/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
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per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 78280).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el desplegament de la línia específica relativa a la salut mental dels 

infants i adolescents del pla de reactivació econòmica i construcció social elaborat 
per a afrontar la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19, i a assegurar que 
aquesta línia sigui transversal a les diverses àrees d’actuació.

b) Desenvolupar el pla de reactivació econòmica i construcció social elaborat per 
a afrontar la crisi derivada de la Covid-19, fent efectiva la intervenció en les situa-
cions de risc detectades que afecten infants i adolescents i impulsant les mesures 
específiques destinades als que estan en situació de vulnerabilitat per factors externs 
i circumstàncies adverses, especialment les derivades del confinament, que necessi-
ten ésser abordades amb urgència.

c) Reforçar el sistema de salut mental públic i dotar els centres de salut mental 
infantil i juvenil dels mitjans necessaris que els permetin afrontar les situacions 
provocades o agreujades per la Covid-19 i qualsevol necessitat més enllà de les ge-
nerades per la pandèmia.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa

Resolució 1011/XII del Parlament de Catalunya, sobre mesures contra 
la grip, la Covid-19 i el virus sincític respiratori
250-01453/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 14, 10.11.2020, DSPC-C 609

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 10 de novembre de 2020, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de 
la Covid-19 en els infants davant la possible segona onada de la malaltia (tram. 250-
01453/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 79785).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme una campanya de vacunació contra la grip per a les dones emba-

rassades i els infants a partir dels sis mesos que pateixen alguna patologia de base o 
crònica, per als curadors que tenen cura de persones que pateixen alguna patologia 
de base o crònica o de persones més grans de seixanta-cinc anys i per als professio-
nals sanitaris, tal com recomana l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

b) Assegurar que hi hagi un canal telemàtic directe i bidireccional entre els ser-
veis de pediatria de l’atenció primària i de l’atenció hospitalària especialitzada per 
a poder respondre en menys de vint-i-quatre hores en totes les regions sanitàries als 
casos d’infants amb infeccions respiratòries complicades o amb risc de complicació.

c) Fer un cribratge de proves de reacció en cadena de la polimerasa d’acord amb 
el criteri mèdic a totes les persones ingressades per Covid-19 o virus sincític respi-
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ratori per a evitar les possibles complicacions derivades d’aquestes afeccions o de 
malalties cròniques o de base dels pacients.

d) Recuperar progressivament l’activitat de rehabilitació i atenció primerenca, 
que es va haver de disminuir durant la primera onada de la Covid-19.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa

Resolució 1012/XII del Parlament de Catalunya, sobre mesures contra 
l’addicció dels menors als jocs i les apostes en línia
250-01455/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 14, 10.11.2020, DSPC-C 609

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 10 de novembre de 2020, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents da-
vant l’increment de les addiccions dels menors a les noves tecnologies i a les apos-
tes en línia a causa del confinament provocat per la Covid-19 (tram. 250-01455/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 79809).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar promovent campanyes de conscienciació sobre els jocs i les apostes 

en línia destinades als pares i les mares, als professors, als alumnes, al personal dels 
centres educatius i al personal dels centres sanitaris amb la finalitat de detectar els 
menors amb un trastorn derivat del joc patològic en línia i actuar en aquests casos i 
de fer adonar els menors de la possibilitat de caure en la ludopatia.

b) Continuar promovent i fent campanyes informatives sobre els jocs i les apos-
tes en línia destinades als pares i les mares, als professors, als alumnes, al personal 
dels centres escolars i al personal dels centres sanitaris amb la finalitat d’educar en 
els riscos de les apostes en línia i transmetre el missatge que els jocs d’atzar són un 
problema de salut pública i social perquè comporten moltes conseqüències per a la 
salut física de les persones que hi són addictes.

c) Reforçar la coordinació interdepartamental per a protegir els infants de la lu-
dopatia i dels riscos de les apostes en línia, i a vetllar perquè no es normalitzin els 
jocs en línia, una activitat de risc cada cop més addictiva entre els menors.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2020
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (CE) 1367/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 
6 de setembre de 2006, relatiu a l’aplicació, a les institucions i als 
organismes comunitaris, de les disposicions del Conveni d’Aarhus 
sobre l’accés a la informació, la participació del públic en la presa de 
decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient
295-00235/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2018/1139 pel que fa a la capacitat de l’Agència de 
la Unió Europea per a la Seguretat Aèria per a actuar com a Òrgan 
d’Avaluació del Rendiment del Cel Únic Europeu
295-00236/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
modificada de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
a la posada en pràctica del Cel Únic Europeu
295-00237/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
202-00061/12

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

Sol·licitud: SP PPC; GP Cs (reg. 86755; 86850).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.11.2020; 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 PPC; GP JxCat (reg. 86756; 86764).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.11.2020; 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: SP PPC; GP JxCat (reg. 86757; 86765).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.11.2020 al 27.11.2020).
Finiment del termini: 30.11.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la paralització de la variant de la C-31 a 
Torroella de Montgrí
250-01569/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86435; 86471).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la dignificació i la senyalització de 
les fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista als 
cementiris
250-01570/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86436; 86473).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol de prevenció 
de la Covid-19 per als espais en què es desenvolupen activitats 
extraescolars
250-01573/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86437; 86474).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura i la posada en 
funcionament del centre d’urgències d’atenció primària de Tarragona
250-01574/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86438; 86475).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa de mesures 
sanitàries urgents al centre d’atenció primària Sant Pere, de Reus
250-01575/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86439; 86476).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’ajuts directes per a evitar 
el tancament de negocis i empreses relacionats amb els sectors de 
la restauració, l’estètica i la bellesa
250-01576/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86440; 86477).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.



BOPC 740
25 de novembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 12

Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del 
Penedès
250-01577/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 86478).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les targetes de crèdit renovable
250-01578/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86441; 86479).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització de les llistes d’espera de 
salut
250-01581/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86442; 86480).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei d’urgències al 
CAP de Sitges
250-01582/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86443; 86481).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona
250-01583/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86444; 86482).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències a Olot
250-01585/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86445; 86483).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment del Pla d’enfortiment i 
transformació de l’atenció primària
250-01586/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86446; 86484).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els tècnics en cures auxiliars 
d’infermeria
250-01587/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86447; 86485).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les inversions necessàries per a 
l’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
250-01588/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86448; 86486).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la falta d’infermers a Catalunya
250-01589/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86449; 86487).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els mecanismes de prevenció de 
neoplàsies
250-01590/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86450; 86488).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació del requisit de compliment 
de la Llei de política lingüística de les bases dels ajuts per a 
compensar els efectes de la crisi provocada per la Covid-19
250-01591/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 86451; 86489).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2020 a l’1.12.2020).
Finiment del termini: 02.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el mal funcionament del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació en el procés de 
sol·licitud d’ajuts per als autònoms davant la Covid-19
250-01601/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 86782).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.11.2020; 10:30 h.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, corresponent al 2018
256-00051/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 86187).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 18.11.2020; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la 
fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2017
256-00052/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 86188).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.11.2020 al 26.11.2020).
Finiment del termini: 27.11.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, 
en compliment de la Resolució 214/XII del Parlament
256-00053/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 85793; 85808).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 24.11.2020 al 30.11.2020).
Finiment del termini: 01.12.2020; 10:30 h.
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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 d’una representació del Sindicat de Treballadors 
de l’Espectacle 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
357-00994/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 20.11.2020, DSPC-C 627.

Compareixença d’una representació de Dones Visuals 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
357-00996/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 20.11.2020, DSPC-C 627.
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