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Compareixença en ponència de Laia Rosich Solé, coordinadora del Grup de Treball 
de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació 
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corta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00397/12
Decaïment 27

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Gossos de Pro-
tecció per a Víctimes de Violència de Gènere amb relació a la Proposició de llei de 
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Empenta, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompa-
nyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00405/12
Decaïment 28

Compareixença en ponència de Montserrat Vila, presidenta de la Plataforma Unitària 
contra les Violències de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de reconeixe-
ment del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de 
la violència masclista
353-00407/12
Decaïment 28

Compareixença en ponència de Carla Vall, advocada penalista, amb relació a la 
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
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Compareixença en ponència de Júlia Vega, representant d’Almena Cooperativa 
Feminista, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acom-
panyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
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Decaïment 29
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masclista
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sociació de Guies Canins de Policies Locals d’Espanya, amb relació a la Proposició 
de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics 
a les víctimes de la violència masclista
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Decaïment 30

Compareixença en ponència d’Adrià Pascuet, ensinistrador caní, amb relació a la 
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
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Decaïment 30
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Compareixença en ponència de Neus Roca, professora de psicologia social de la 
Universitat de Barcelona i especialista en gènere i violència, amb relació a la Pro-
posició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i 
terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00422/12
Decaïment 30

Compareixença en ponència de Teresa Durántez, educadora social dels Serveis So-
cials del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei de reco-
neixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes 
de la violència masclista
353-00423/12
Decaïment 30

Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2018
359-00016/12
Canvi de Comissió tramitadora 31
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 583/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 13/2019, del 10 de setembre, d’aprovació de les regles 
necessàries per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes 
ensucrades envasades
203-00021/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 09.10.2019, DSPC-P 67

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 d’octubre de 2019, ha debatut 
el Decret llei 13/2019, del 10 de setembre, d’aprovació de les regles necessàries 
per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades (tram. 203-
00021/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 13/2019, del 10 de setembre, d’aprovació de les regles necessàries per a l’au-
toliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 556/XII del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat als 
barris i les urbanitzacions de Calafell
250-00816/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 17, 02.10.2019, DSPC-C 341

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 2 d’octubre de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les urbanitzacions 
de Calafell (tram. 250-00816/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41786).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar desplegant, en coordinació amb la policia local, operatius de pre-

venció, detecció i control del tràfic de drogues als barris i les urbanitzacions de Ca-
lafell (Baix Penedès).

b) Continuar treballant, en coordinació amb la policia local de Calafell, els ser-
veis socials i altres serveis municipals competents, per a tractar integralment la si-
tuació d’inseguretat, en el marc del Conveni de coordinació i col·laboració en matè-
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ria de seguretat pública i policia entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de 
Calafell.

c) Adoptar i aplicar mesures per a detectar els casos d’ocupació d’habitatges, 
mediar-hi i resoldre’ls, oferint solucions d’emergència habitacional, en el marc de 
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 557/XII del Parlament de Catalunya, sobre la problemàtica 
dels exàmens per a obtenir el carnet de conduir
250-00863/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 17, 02.10.2019, DSPC-C 341

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 2 d’octubre de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a obtenir 
el carnet de conduir (tram. 250-00863/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41786).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dur a terme les 

gestions necessàries amb el Ministeri de l’Interior i, concretament, amb la Direcció 
General de Trànsit per a: 

a) Adoptar mesures urgents per a reduir la llista d’espera d’alumnes pendents 
d’examinar-se per a obtenir el carnet de conduir a la província de Barcelona.

b) Programar els increments de plantilla d’examinadors necessaris per a cobrir 
les necessitats existents.

c) Modificar el nou sistema de capacitació per a les proves d’aptitud (CAPA) per-
què l’assignació de places d’examen a les autoescoles sigui més transparent, no en 
perjudiqui unes en benefici d’unes altres i permeti de conèixer les places assigna-
des amb prou antelació perquè es pugui organitzar correctament la preparació dels 
alumnes.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 558/XII del Parlament de Catalunya, sobre les deficiències 
als aparells de climatització de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
250-00890/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 17, 02.10.2019, DSPC-C 341

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 2 d’octubre de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells de climatització 
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de les comissaries dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00890/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41786).

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 amb la màxima urgència una supervisió de l’estat dels sistemes de 

climatització de les comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra.
b) Posar en marxa amb la màxima celeritat els mecanismes necessaris per a so-

lucionar el mal funcionament i les avaries dels sistemes de climatització, amb la fi-
nalitat de garantir les condicions de salut laboral dels agents de policia.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

Resolució 584/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeixen 
quatre membres de la Junta de Govern de l’Institut Català 
Internacional per la Pau
284-00003/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 09.10.2019, DSPC-P 67

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 d’octubre de 2019, atès el fi-
niment de mandat de Carme Colomina Saló, Magda Oranich i Solagran i Antoni 
Pigrau i Solé i la defunció de Vicent Martínez Guzmán, membres de la Junta de Go-
vern de l’Institut Català Internacional per la Pau i atès que per aquest motiu s’han 
d’elegir tres membres per a un període de cinc anys i un membre per al període 
restant d’un mandat, d’acord amb els articles 6 i 7 de la Llei 14/2007, del 5 de de-
sembre, de l’Institut Català Internacional per la Pau, i la Llei 11/2011, del 29 de de-
sembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, 
ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya elegeix Carme Colomina Saló, Gemma Casal Fité i 

Marco Aparicio Wilhelmi membres de la Junta de Govern de l’Institut Català Inter-
nacional per la Pau, per a cobrir tres vacants per finiment de mandat, i Magda Ora-
nich i Solagran, membre per a cobrir una vacant per defunció.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.15. Mocions

Moció 114/XII del Parlament de Catalunya, sobre el curs escolar 
2019-2020
302-00137/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 10.10.2019, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octubre de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el curs escolar 2019-2020 (tram. 302-00137/12), presentada per la diputa-
da Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
47884), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Repu-
blicà (reg. 47886) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 47898).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya denuncia els incompliments del Govern en matèria 

educativa i la seva inacció, i l’insta a adoptar, en l’inici del curs escolar 2019-2020, 
les mesures següents: 

a) Garantir els recursos necessaris per a solucionar l’infrafinançament que pateix 
l’educació pública a Catalunya del 2010 ençà, i complir així la disposició final sego-
na de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

b) Garantir el desplegament efectiu del Decret 150/2017, de l’atenció educativa 
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i assegurar un model global 
d’escola inclusiva, amb una dotació dels recursos educatius especialitzats necessaris 
(personal docent i no docent, tècnics d’educació infantil, vetlladors i psicopedagogs, 
entre d’altres) per a atendre adequadament l’alumnat amb necessitats educatives es-
pecials, en totes les etapes educatives i en tot l’àmbit educatiu, més enllà del temps 
lectiu (espais d’acollida, espais de migdia, sortides, extraescolars), i per a assegurar 
el dret d’accés al conjunt de serveis educatius; i complir així la Moció 99/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’escola inclusiva.

c) Assegurar el foment i sosteniment del servei públic de les escoles bressol mu-
nicipals, de tal manera que el Govern recuperi de manera immediata el finançament 
d’un terç del cost mitjà de la plaça de l’etapa educativa de zero a tres anys (un mòdul 
econòmic que cobreixi, com a mínim, 1.600 euros per plaça i any), havent retornat el 
deute pendent als ajuntaments en concepte de foment i funcionament de les escoles 
bressol municipals no retornades des del 2012, que no hagin estat substituïdes per 
les subvencions de les diputacions provincials; i complir així la Moció 47/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’estat de l’educació pública.

d) Ampliar l’oferta pública de formació professional i garantir-ne la gratuïtat; in-
crementar la dotació de professionals a la formació professional per tal de reduir les 
ràtios i millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament prematur i millorar 
les taxes de graduació; reforçar la formació del professorat, i complir així la Moció 
42/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de for-
mació i qualificació professionals.

e) Garantir un espai de migdia integrat en el projecte educatiu de centre, que in-
clogui un servei de menjador, que ha d’ésser de caràcter universal no obligatori, en 
els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, 
i que ha d’ésser de qualitat –ha d’estar dotat de professionals amb una formació ade-
quada, ha de tenir unes ràtios adequades i ha de fomentar una alimentació saluda-
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ble– i inclusiu; i complir així la Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
l’estat de l’educació pública.

f) Recuperar el servei de menjador a tots els instituts i avançar, en el marc del 
debat sobre la reforma horària, l’horari de menjador a la secundària, d’acord amb 
criteris de salut dels joves, i complir així la Moció 47/XII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’estat de l’educació pública.

g) Assegurar que tots els centres educatius ofereixin un servei de menjador ade-
quat per a alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten, amb ga-
ranties de seguretat, i establir i aplicar protocols de seguretat alimentària, amb me-
canismes de control obligatori dels procediments d’elaboració i servei, i amb un 
règim sancionador en cas de negligències, i complir així la Resolució 56/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’oferta de restauració sense gluten als centres edu-
catius.

h) Planificar –atenent el principi de corresponsabilitat amb els ens locals i la 
comunitat educativa, tal com estableixen els articles 44, 45, 159 i 162 de la Llei 
12/2009– i acordar amb el món local i la comunitat educativa les línies dels centres 
escolars públics, tenint en compte els projectes educatius consolidats, les necessitats 
socials i les realitats territorials, i garantint, en tot cas, que no se suprimeixi cap lí-
nia de manera unilateral; i complir així la Moció 5/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre el sistema educatiu.

i) Abordar el problema de la segregació escolar i les desigualtats educatives amb 
mesures que incloguin la corresponsabilització dels centres educatius públics i con-
certats en una escolarització equilibrada, noves mesures d’admissió de l’alumnat 
que fomentin l’interclassisme i recursos per a reforçar l’estabilitat de les plantilles 
dels centres d’alta i de màxima complexitat; i complir així la Moció 47/XII del Par-
lament de Catalunya, sobre l’estat de l’educació pública.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 115/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
públiques respecte als aliments malsans
302-00138/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 10.10.2019, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octubre de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments malsans (tram. 302-
00138/12), presentada per la diputada Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar (reg. 47770), pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 47893) i pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 47900).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, atès l’èxit aconseguit en la reducció del consum 

de begudes ensucrades per mitjà de l’impost en aquests refrescos, insta el Govern 
a ampliar aquest tipus de polítiques impositives per raons de salut pública i tal com 
recomana l’Organització Mundial de la Salut, i incrementar l’impost a les begudes 
ensucrades fins al 20% del cost.
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2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a demanar al Govern a l’Es-
tat que estudiï d’aplicar una política fiscal alimentària basada en l’aplicació d’un 
IVA superreduït als aliments saludables i del 21% als aliments malsans, per a asse-
gurar, així, l’accés universal a una alimentació saludable bàsica.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les mal anomenades begudes «energè-
tiques», per la gravetat de les conseqüències que produeixen i pel fet d’afectar molt 
específicament la població adolescent i jove, insta el Govern a acompanyar la polí-
tica impositiva de les accions següents: 

a) Impulsar, d’una manera urgent i adreçada a la població jove, una campanya 
informativa sobre els hàbits saludables, que expliqui amb claredat els perjudicis que 
provoquen aquestes begudes i desmentir-ne els suposats beneficis.

b) Prohibir d’una manera immediata l’accés a aquest tipus de begudes als insti-
tuts, les universitats i els centres esportius i de lleure juvenil públics o que se susten-
ten amb subvencions públiques.

c) Incorporar d’una manera clara en l’etiquetatge els perjudicis per a la salut que 
pot generar el consum d’aquest tipus de begudes.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir, durant el primer semes-
tre del 2020, un sistema propi i adaptat a la realitat catalana de perfils nutricionals 
que permetin de categoritzar els aliments en funció de la composició nutricional per 
raons relacionades amb la prevenció de malalties i la promoció de la salut, seguint 
els criteris de l’Organització Mundial de la Salut respecte als aliments amb excés de 
sal, sucres o greixos saturats i els perfils nutricionals que defineixi l’autoritat euro-
pea de seguretat alimentària.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, dins l’any 2020, una tau-
la de treball sobre l’etiquetatge de productes alimentaris amb els diversos departa-
ments de la Generalitat implicats, els agents econòmics i les entitats del sector, en 
representació del conjunt d’agents de la cadena alimentària, en el marc del Consell 
Català de l’Alimentació, per a aconseguir l’adhesió a un conveni sobre el millora-
ment de l’etiquetatge d’aliments i de begudes perquè les etiquetes indiquin d’una 
manera senzilla i clara, per mitjà de l’adaptació del sistema NutriScore al perfil 
nutricional propi a què fa referència l’apartat 4, si els aliments contenen quantitats 
altes, mitjanes o baixes de sucre, greixos i sal, i adverteixin clarament del risc que 
comporta el consum habitual de productes amb alts continguts d’aquests ingredi-
ents.

6. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la publicitat d’aliments i begudes, ins-
ta el Govern a: 

a) Adequar, dins l’any 2020, un sistema eficaç de regulació de la publicitat d’ali-
ments i begudes no saludables, especialment la que es dirigeix a la població infantil, 
i transformar l’actual Codi PAOS i el mecanisme d’autoregulació d’acord amb els 
principis que estableix la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisuals, 
per tal d’establir una normativa pròpia i de compliment obligat que limiti d’una ma-
nera eficient les diverses formes de publicitat i promoció d’aliments no saludables 
destinades als infants.

b) Reclamar a les altres administracions i organismes competents en la matèria 
que adoptin aquestes mateixes mesures i vetllar perquè s’apliquin també al conjunt 
de l’oferta audiovisual, pública i privada, que s’emet a Catalunya.

7. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les mesures de control de l’accés als 
aliments no saludables, insta el Govern a: 

a) Regular, dins l’any 2020, els continguts nutricionals que han de tenir els ali-
ments i les begudes que s’ofereixen als equipaments públics de titularitat de la Ge-
neralitat, tal com ja es fa en tots els centres educatius i s’ha començat a fer com a 
recomanacions als centres hospitalaris públics.

b) Elaborar una normativa de compliment obligat pel que fa a la presència, la lo-
calització, la publicitat i el contingut de les màquines expenedores de begudes i ali-
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ments que hi ha als equipaments públics i al transport públic, que limiti eficaçment 
la presència d’aliments i begudes amb un perfil nutricional no saludable.

c) Eliminar de la compra pública els aliments no saludables, quan estigui plena-
ment implementat el sistema de categorització dels perfils nutricionals saludables a 
què fa referència l’apartat 4.

8. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les mesures per a afavorir i facilitar 
l’accés a aliments sans, frescos, ecològics i de proximitat, insta el Govern a: 

a) Desenvolupar el Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, en tant 
que instrument que afavoreix el compliment d’objectius socials i de promoció de la 
salut, amb una instrucció que inclogui els aliments saludables segons els nous perfils 
nutricionals catalans de l’apartat 4.

b) Reforçar progressivament l’Agència Catalana de Consum i el personal inspec-
tor per a intensificar el control sobre el frau i les males pràctiques en l’etiquetatge, la 
transparència i la informació sobre preus que perjudiquen els productors i els con-
sumidors.

c) Potenciar els productes de proximitat ecològics i assegurar que han estat con-
reats i processats sense substàncies químiques artificials, evitant pesticides i antibi-
òtics en la producció.

9. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’alimentació en l’àmbit de l’educació, 
insta el Govern a: 

a) Revisar la normativa de menjadors escolars de manera que doni prioritat a una 
gestió que garanteixi millor una alimentació saludable, a partir del sistema propi de 
categorització dels perfils nutricionals de l’apartat 4 i de recomanacions que s’ela-
borin amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables en una dieta equilibrada, com 
ho és la dieta mediterrània, basada en productes de proximitat, i que assegurin un 
projecte educatiu de qualitat en els horaris de menjador.

b) Facilitar, en la revisió de la normativa dels menjadors escolars, vies de control 
per part de la comunitat educativa, amb un pes especial de les associacions de mares 
i pares d’alumnes, respecte de les condicions de la gestió i la contractació d’aquest 
servei i el compliment de les recomanacions nutricionals dels menús.

c) Estendre el programa Fruita a les escoles a l’educació secundària.
d) Incloure en el debat i la reflexió actuals sobre els horaris escolars, la necessitat 

de disposar de temps per a facilitar l’exercici físic diari de tots els infants i joves, i 
també la importància per a la salut dels horaris dels àpats.

e) Impulsar una oferta educativa optativa basada en l’estudi dels perills i les 
causes de l’alimentació malsana, i també dels beneficis i les alternatives de l’ali-
mentació fresca, de temporada, de proximitat i amb un bon perfil nutricional; i 
complementada amb l’impuls dels horts escolars, visites a granges sostenibles i lo-
cals, l’organització de menjadors escolars basats en sistemes alimentaris locals, en-
tre d’altres, amb l’objectiu de conscienciar transversalment i d’una manera integral 
el conjunt de la comunitat educativa.

10. El Parlament de Catalunya, quant a polítiques directes de salut pública, insta 
el Govern a: 

a) Incloure en els programes de promoció de la salut, especialment en els que 
s’adrecen a la promoció dels hàbits i estils de vida saludables i l’alimentació sana, 
les accions necessàries per a informar la ciutadania de la presència excessiva de su-
cre, greixos i sal en certs aliments i dels efectes d’aquest consum en la salut.

b) Fer que el nou pla del Departament de Salut presentat l’estiu del 2019 per a 
atendre i prevenir el sobrepès i l’obesitat infantils s’estengui l’any 2020 a tot Cata-
lunya i s’apliqui, en coordinació amb els serveis socials bàsics de cada territori, per 
a atendre les necessitats de cada família, entenent que els condicionants socials que 
afecten la salut han d’ésser resolts amb polítiques socials o de garanties de rendes.

c) Incorporar en la Guia d’alimentació infantil (0-3 anys), adreçada a escoles 
bressol i famílies, informació útil per al reconeixement dels diferents tipus de sucres 



BOPC 438
14 d’octubre de 2019

1.15. Mocions 14

en l’etiquetatge dels aliments processats o ultraprocessats que utilitza la indústria 
alimentària i que són específicament adreçats a la primera infància i anunciats com 
aliments d’introducció en l’alimentació complementària.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a la tasca que 
els ajuntaments duen a terme per mitjà dels serveis socials bàsics, incloent en els 
pròxims pressupostos de la Generalitat un fons extraordinari per a incrementar els 
recursos destinats a ajuts socials amb relació a despeses d’alimentació fresca, i di-
fondre les bones pràctiques que els ens locals apliquen en matèria d’alimentació 
saludable.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 116/XII del Parlament de Catalunya, sobre la precarietat 
laboral al sector públic
302-00139/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 10.10.2019, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octubre de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la precarietat laboral al sector públic (tram. 302-00139/12), presentada 
pel diputat Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem (reg. 47789), pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar (reg. 47832), pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 47882), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 47894 i 47909) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
47899).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Recuperar, amb efectes de l’1 de gener de 2020, el 5% de les retribucions que 

es va descomptar en aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, als treballadors 
que encara no l’han recuperat. El Govern i tots els departaments de la Generalitat 
han de traslladar a llur representació en aquestes entitats el posicionament pertinent 
en les taules de negociació de convenis col·lectius i acords laborals.

b) Dur a terme totes les actuacions necessàries perquè, en data del 31 de desem-
bre de 2021, la contractació temporal de cap departament de la Generalitat ni de cap 
ens del sector públic català no superi el 8%, per a la qual cosa el 31 de desembre de 
2020 s’han d’haver iniciat totes les actuacions polítiques i administratives necessà-
ries per a la consolidació i l’estabilització de l’ocupació.

c) Aprovar una norma amb força de llei perquè, en aplicació de l’article 61.6 i 7 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en els processos de selecció d’ocupació pú-
blica, com a mesura excepcional, es reservin places destinades a l’estabilització i la 
consolidació de l’ocupació temporal dels treballadors de més edat i amb més anti-
guitat mitjançant el sistema de concurs de mèrits. Els criteris amb relació a l’edat i 
l’antiguitat han d’ésser determinats a la Mesa General de Negociació de l’Empleat 
Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

d) Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació pública els criteris a què 
fa referència la disposició transitòria quarta de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
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amb relació a les convocatòries de consolidació d’ocupació per a llocs o places de 
caràcter estructural que siguin ocupats per personal interí o temporal des d’abans 
del 2005, respectant sempre el que disposa l’apartat 3 de la dita disposició, pel qual 
la valoració que es doni als mèrits dels participants en cap cas no pot determinar el 
resultat del procés selectiu.

e) Deixar sense efecte la Resolució PDA/1376/2019, del 17 de maig, per la qual 
es convoca el procés de selecció per a proveir 173 places del cos de diplomatura de 
la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2) perquè, tan aviat 
com s’aprovi la norma reguladora dels supòsits a què fa referència l’article 61.6 de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es pugui fer una nova convocatòria amb el ma-
teix objecte.

f) Elaborar, abans que s’acabi l’any 2019, un estudi sobre els supòsits de beques 
que són utilitzades per a dur a terme activitats de naturalesa laboral i, una vegada fet 
l’estudi, amb caràcter immediat, en compliment de la legislació vigent, transformar 
les falses beques en relacions laborals.

g) Donar compliment al Reial decret 103/2019, de l’1 de març, pel qual s’apro-
va l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació, i aplicar, a les uni-
versitats públiques que encara no ho hagin fet o acordat, els increments retributius 
pertinents a partir de l’1 de novembre de 2019, amb els efectes retroactius que cor-
responguin.

h) Prorrogar, pel màxim que permet el Reial decret 103/2019, tots els contrac-
tes predoctorals del personal investigador en formació el finançament del qual de-
pèn del capítol I (FPU, FPI, PIF, AGAUR i altres modalitats) que s’extingeixin amb 
posterioritat al 15 de març de 2019, en els supòsits següents: 

1r. Si el contracte s’ha concertat per una durada inferior a quatre anys, s’ha de 
prorrogar successivament, i la durada de les pròrrogues no pot ésser, en cap cas, in-
ferior a un any.

2n. Si el contracte es concerta amb una persona amb discapacitat, el contracte ha 
de tenir una durada màxima de sis anys, incloent-hi les pròrrogues, tenint en comp-
te les característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de les limita-
cions en l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ del servei públic 
d’ocupació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un informe dels equips 
tècnics de valoració i orientació de la discapacitat competents.

i) Aplicar l’article 3.2 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de ris-
cos laborals, i fer immediatament les avaluacions de riscos de totes les tasques ope-
ratives del Cos de Bombers i en tots els àmbits de l’Administració pública en què 
restin pendents d’efectuar.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 117/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Carta catalana 
per als drets i les responsabilitats digitals
302-00140/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 10.10.2019, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octubre de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals (tram. 302-
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00140/12), presentada per la diputada Glòria Freixa i Vilardell, del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la Carta catalana per als 

drets i les responsabilitats digitals que ha presentat el Govern i que ha estat elabora-
da conjuntament amb la societat civil.

2. El Parlament insta el Govern a presentar i debatre en la Comissió de Políti-
ques Digitals i Administració Pública, abans d’acabar l’any, la Carta catalana per als 
drets i les responsabilitats digitals.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 118/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política 
econòmica i pressupostària
302-00141/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 10.10.2019, DSPC-P 68

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’octubre de 2019, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política econòmica i pressupostària (tram. 302-00141/12), presentada 
pel diputat José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
47771), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 47790), pel Grup 
Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 47835) i 
pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 47883).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, pel que fa als pressupostos de la Generalitat, insta 

el Govern a: 
a) Presentar els pressupostos corresponents a l’exercici del 2020 abans del dia 

10 d’octubre, d’acord amb el termini establert per l’article 32 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

b) Presentar uns pressupostos per a tots els catalans, en què s’incrementin els 
fons destinats a salut, educació i benestar social i que, com a mínim, siguin supe-
riors als dels pressupostos del 2010, i actualitzar-ne els imports en funció de l’índex 
de preus de consum.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la reforma de l’Administració de la 
Generalitat, insta el Govern a elaborar, en el termini de sis mesos, una proposta per 
a millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’Administració de la Generalitat, que en reduei-
xi el cost de funcionament sense que minvi la qualitat dels serveis.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’eliminació de barreres burocràtiques, 
insta el Govern a: 

a) Aprofundir en la coordinació i cooperació amb l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributaria per a prevenir i lluitar contra el frau fiscal i reduir d’aquesta manera 
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la bretxa fiscal. Així mateix, destinar a l’Agència Tributària de Catalunya més recur-
sos per a la inspecció que permetin augmentar els controls fiscals.

b) Millorar els recursos amb què compta la Inspecció de Treball per a exercir les 
seves funcions.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a la morositat, insta el Govern a adop-
tar les mesures necessàries per a reduir, en el termini de tres mesos, el període mitjà 
de pagament de les entitats del sector públic perquè cap no superi els seixanta dies.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’alleugeriment fiscal per a la classes 
mitjana i treballadora, insta el Govern a sotmetre a l’avaluació de l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques l’eficàcia i l’eficiència de tots els tributs propis, 
tot començant per l’avaluació de l’impost sobre habitatges buits.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica
300-00172/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 09.10.2019, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00173/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 09.10.2019, DSPC-P 67.

Interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut 
en l’àmbit rural
300-00174/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 10.10.2019, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics
300-00175/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 09.10.2019, DSPC-P 67.
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Interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals
300-00176/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 10.10.2019, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre l’evolució del teixit productiu
300-00177/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 10.10.2019, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre el projecte IdentiCAT
300-00178/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 10.10.2019, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre la salut mental
300-00179/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 10.10.2019, DSPC-P 68.

Interpel·lació al Govern sobre la convivència, la llibertat i la seguretat
300-00180/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 09.10.2019, DSPC-P 67.

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 modifiquen 
els reglaments (UE) 2019/501 i 2019/502 pel que fa als períodes 
d’aplicació
295-00163/12

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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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (CE) 1309/2013, sobre el Fons Europeu d’Adaptació a la 
Globalització (2014-2020)
295-00164/12

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 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es concedeix 
un ajut macrofinancer addicional al Regne Haiximita de Jordània
295-00165/12

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 (CE) 2012/2002 del Consell a fi de donar ajut financer 
als estats membres per a cobrir les càrregues financeres greus que 
suporten per la retirada del Regne Unit de la Unió sense acord
295-00166/12

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 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Decisió 573/2014/UE, sobre una major cooperació entre els serveis 
públics d’ocupació
295-00167/12

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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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat 
institucional a la democràcia i a l’estat de dret
302-00142/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 39, tinguda el 10.10.2019, DSPC-P 68.
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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 vitivinícola de Catalunya
200-00002/12

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

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat; GP CatECP; GP ERC; SP PPC (reg. 
46175; 46184; 46228; 46576; 46852; 48051).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 14.10.2019 al 23.10.2019).
Finiment del termini: 24.10.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12

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

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP ERC; GP JxCat; SP PPC (reg. 47890; 47923; 
47982; 47992; 48053).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 48183).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per a prohibir els cetacis i els otàrids en captivitat i 
els delfinaris a Catalunya
202-00060/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 48138; 48184).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.10.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
202-00061/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 48139).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la 
disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana
202-00062/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 48140).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.10.2019; 10:30 h.

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de 
l’Institut Català Internacional per la Pau
284-00003/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 435)

Al BOPC 435, a la pàgina 11, a la signatura

Hi ha de dir:
«Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Gra-

nados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus. 
Carles Riera Albert, SP CUP-CC, representant»
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació 
infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47924 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47924)

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

1. Programar l’oferta de grups d’educació infantil i primària en la província de 
Girona per al curs 2019-2020, en el marc dels treball de les Taules Mixtes de Pla-
nificació Escolar, beneficiant-se de la mida menor de les darreres generacions per 
a reduir les ràtios d’alumnes-unitat i alumnes-professor, millorant així la qualitat 
educativa.

Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47822 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 10.10.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 47822)

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

1. Treballar perquè les explotacions vitícoles, davant el risc que suposen els preus 
inexplicablement baixos que perceben els productors, tinguin un futur digne.

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

2. Seguir exercint la missió de mediació i arbitri encarregada per part de les or-
ganitzacions de viticultors a l’hora d’establir una reflexió de fons sobre el futur del 
sector, que condueixin a uns preus rendibles pels productors de raïm i de vi base, 
per sobre dels costos de producció i unes condicions de pagament conegudes amb 
anticipació suficient a la firma dels contractes de compra.

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

3. Reforçar el sistema de control, i sanció si s’escau, de l’entrada de raïm, most o 
vi de fora de les denominacions d’origen, per evitar que entrin i puguin qualificar-se 
com a vi o cava amb Denominació d’Origen.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques respecte als aliments malsans
302-00138/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 48128 / Coneixement: Presidència del Parlament, 10.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, comuniquen a la Mesa del Par-
lament que han advertit l’errada següent en la moció subsegüent a una interpel·lació 
(tram. 302-00138/12) presentada el 30 de setembre de 2019 i amb número de regis-
tre 47029.

On hi diu: 
«1. Donat l’èxit aconseguit de la reducció del consum de begudes ensucrades a 

través de la taxa [...]»
Hi ha de dir: 
«1. Donat l’èxit aconseguit de la reducció del consum de begudes ensucrades a 

través de l’impost [...]»

On hi diu: 
«b) Crear una nova taxa per a les begudes [...]»
Hi ha de dir: 
«b) Crear un nou impost per a les begudes [...]»

On hi diu: 
«b) Crear una nova taxa per als aliments [...]»
Hi ha de dir: 
«b) Crear un nou impost per als aliments [...]»

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la no assistència de la cúpula dels Mossos 
d’Esquadra a la reunió de la Comissió Mixta de Seguretat Estat-
Generalitat del 26 de setembre de 2019
354-00181/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 46857).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 09.10.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les causes del canvi de direcció del Cos de 
Mossos d’Esquadra i el pla d’actuació prevista pel nou director
354-00185/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jean Castel Sucarrat, juntament amb un altre diputat 
del GP Cs (reg. 47250).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 09.10.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els motius de la dimissió del director 
general de la Policia
354-00186/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 47296).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 09.10.2019.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de 
l’Activitat Física davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè valori la candidatura Barcelona-Pirineus 2026-2030 als Jocs 
Olímpics d’Hivern i en presenti les accions dutes a terme, i presenti 
la valoració oficial dels Jocs Mediterranis celebrats a Tarragona
356-00540/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs (reg. 47415).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 09.10.2019.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la comissió d’Interior perquè informi sobre la no assistència de la 
cúpula dels Mossos d’Esquadra a la reunió de la Comissió Mixta de 
Seguretat Estat-Generalitat del 26 de setembre de 2019
356-00576/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 46856).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.10.2019.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions previstes 
en l’exercici del seu nou càrrec
356-00578/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
47251).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.10.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Martínez, ex-director general 
de la Policia, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les causes de la seva dimissió i la situació en què deixa la Direcció 
General de la Policia
356-00579/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
47252).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.10.2019.
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els seus plans al 
capdavant de la Direcció General de la Policia
356-00581/12

SOL·LICITUD

Presentació: Esperanza García González, del SP PPC (reg. 47596).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.10.2019.

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

Compareixença en ponència de Montserrat Pineda Lorenzo, 
coordinadora d’incidència política de Creación Positiva, amb relació 
a la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament 
de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista
353-00395/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència de Lucía Avilés Palacios, magistrada del 
Jutjat d’Instrucció número 3 d’Arenys de Mar i sòcia fundadora de 
l’Associació de Dones Jutges d’Espanya, amb relació a la Proposició 
de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos 
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00396/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència de Laia Rosich Solé, coordinadora 
del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional 
de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i 
terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00397/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Gossos de Protecció per a Víctimes de Violència de Gènere 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret 
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de 
la violència masclista
353-00400/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de 
Gossos d’Assistència AEPA-Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i 
terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00404/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència de Natàlia Veraguas, en representació 
de Dones amb Empenta, amb relació a la Proposició de llei de 
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i 
terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00405/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència de Montserrat Vila, presidenta de la 
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00407/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.
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Compareixença en ponència de Carla Vall, advocada penalista, 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret 
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de 
la violència masclista
353-00410/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència de Júlia Vega, representant d’Almena 
Cooperativa Feminista, amb relació a la Proposició de llei de 
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i 
terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00412/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència de Mercè Claramunt, advocada 
i mediadora familiar, amb relació a la Proposició de llei de 
reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i 
terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00415/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència d’Alba Garcia, secretària de Dona i 
Cohesió Social de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició 
de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos 
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00416/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.
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Compareixença en ponència de Francisco Javier Gómez Martínez, 
president de l’Associació de Guies Canins de Policies Locals 
d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes 
de la violència masclista
353-00418/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència d’Adrià Pascuet, ensinistrador caní, 
amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret 
d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de 
la violència masclista
353-00420/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència de Neus Roca, professora de psicologia 
social de la Universitat de Barcelona i especialista en gènere i 
violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes 
de la violència masclista
353-00422/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.

Compareixença en ponència de Teresa Durántez, educadora social 
dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a 
la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
353-00423/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de reconeixement del 
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista», el 20.09.2019.
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Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la 
memòria corresponent al 2018
359-00016/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Presidència del Parlament, 09.10.2019.
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