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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 585/XII del Parlament de Catalunya, sobre el 
desenvolupament vital dels joves que viuen en el món rural i el 
fenomen de la migració juvenil de les zones rurals a les zones 
urbanes
250-00629/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 8, 22.10.2019, DSPC-C 355

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 22 d’octubre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital 
dels joves que viuen el món rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones 
rurals a les zones urbanes (tram. 250-00629/12), presentada pel Grup Parlamentari 
Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar (reg. 31392).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar l’emprenedoria, dinamitzar el teixit empresarial i millorar l’ocupa-

bilitat dels joves per mitjà de tots els agents que influeixen en la migració juvenil 
entre el món rural i el món urbà, com ara les empreses, els centres de formació i les 
oficines joves.

b) Reforçar i augmentar el nombre de beques Odisseu per a permetre a les co-
marques i municipis rurals el retorn, l’acollida, la permanència i la continuïtat del 
talent jove en el món rural, i també per a garantir el relleu generacional en el sector 
agrari i ramader.

c) Promoure i elaborar polítiques transversals per a incentivar i donar continuïtat 
als oficis que actualment estan en risc de desaparèixer i fomentar les explotacions 
com a element fonamental per a fixar població al territori.

d) Incentivar polítiques que permetin l’arrelament de les dones en el món rural  
i que permetin crear oportunitats atractives.

e) Apostar per polítiques d’implantació de les xarxes de comunicació a les zones 
rurals, amb bones cobertures d’Internet i cobertura mòbil que facin possible que els 
joves puguin desenvolupar llur projecte de vida i laboral en les zones rurals.

f) Continuar incentivant que els municipis que disposen de terrenys sense ús els 
posin a disposició de projectes agraris per a joves.

g) Coordinar les mesures anteriors amb la Comissió Interdepartamental per al 
Desenvolupament Rural, i contra la despoblació.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió en funcions, Aurora Madaula i Giménez; el presi-

dent de la Comissió, Ignacio Martín Blanco
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Resolució 586/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció de la 
salut mental i la prevenció del suïcidi juvenil
250-00672/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 8, 22.10.2019, DSPC-C 355

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 22 d’octubre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció de la salut men-
tal i la prevenció del suïcidi juvenil (tram. 250-00672/12), presentada pel Grup Par-
lamentari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes  
i Units per Avançar (reg. 31392).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear campanyes als centres educatius i als espais ludicoeducatius sobre sa-

lut mental, prevenció del suïcidi i de lluita contra l’estigma social i els estereotips 
relacionats.

b) Facilitar als joves l’accés i l’acompanyament als espais d’ajuda i vetllar per a 
millorar l’accessibilitat i l’eficiència dels centres de salut mental infantil i juvenil i 
els centres de salut mental d’adults, i continuar reforçant les unitats terapèutiques 
transversals.

c) Establir mesures de sensibilització i lluita contra la pressió estètica i l’estig-
ma social per raons físiques amb l’objectiu de prevenir els trastorns de la conducta 
alimentària.

d) Actualitzar el pla estratègic del Pla director de salut mental i addiccions, la 
vigència del qual fineix aquest 2019.

e) Potenciar competències d’educació emocional entre els joves per a formar-los 
i prevenir-los davant de situacions de salut emocional.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió en funcions, Aurora Madaula i Giménez; el presi-

dent de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

Resolució 587/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’abordatge dels 
problemes derivats del consum d’alcohol entre els joves
250-00677/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 8, 22.10.2019, DSPC-C 355

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 22 d’octubre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’abordatge dels problemes 
derivats del consum d’alcohol entre els joves (tram. 250-00677/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 33081).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa una campanya de conscienciació dels efectes nocius del con-

sum d’alcohol, tant als mitjans de comunicació com a les xarxes socials més utilit-
zades pels joves d’entre tretze i divuit anys, com Twitter, Facebook i Snapchat, entre 
altres.
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b) Eixamplar i aprofundir les campanyes de conscienciació als instituts i centres 
educatius, de manera que a les accions en vigor se n’hi sumin d’altres, dirigides per 
equips de psiquiatres i psicòlegs, que puguin complementar-les i reforçar-ne l’acció.

c) Estendre la conscienciació en àmbits en què es proveeixen i es consumeixen 
begudes alcohòliques, com les festes majors o els concerts populars, i reforçar les 
mesures de control per a evitar-ne la venda als menors.

d) Impulsar accions de prevenció, detecció i abordatge psicològic en diversos 
àmbits que tenen a veure amb el desenvolupament dels joves, com els clubs espor-
tius i de lleure, entre altres, i difondre el Manual per a la prevenció i l’abordatge del 
consum d’alcohol i els problemes relacionats en l’àmbit hospitalari.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió en funcions, Aurora Madaula i Giménez; el presi-

dent de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

Resolució 588/XII del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció  
i el tractament de la violència masclista entre els joves
250-00718/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 8, 22.10.2019, DSPC-C 355

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 22 d’octubre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament 
de la violència masclista entre els joves (tram. 250-00718/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 33081).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar la coeducació des de l’educació infantil fins l’educació secundària.
b) Incorporar en el darrer cicle de l’educació primària formació relativa a les re-

lacions afectives saludables.
c) Elaborar i promoure als centres escolars tallers i activitats formatives destinats 

als infants i adolescents per a prevenir la violència sexual.
d) Crear projectes educatius en què es treballi amb els alumnes per a trencar els 

estereotips de gènere existents actualment i que fomentin la igualtat entre els joves. 
Aquests projectes han de promoure els instruments necessaris per a fer un segui-
ment de les possibles situacions de violència masclista entre els adolescents.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió en funcions, Aurora Madaula i Giménez; el presi-

dent de la Comissió, Ignacio Martín Blanco
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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: GP JxCat; GP Cs; SP CUP-CC (reg. 49210; 49315; 49316).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.10.2019 al 31.10.2019).
Finiment del termini: 04.11.2019; 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 publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de les ofertes públiques de treball 
publicades al Boletín Oficial del Estado
250-00902/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47925 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 24.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47925)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reduir al màxim el temps entre la 
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat i la publicació al DOGC de les proves selec-
tives publicades al Butlletí Oficial de l’Estat tal i com estableix l’article 483 de la 
LOPJ, per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya disposin del temps sufi-
cient per a presentar-se a ofertes públiques de treball a Catalunya.

Proposta de resolució de condemna dels actes violents produïts l’11 
de setembre de 2019
250-00970/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49105).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la 
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de 
Sitges
250-00971/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49106).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea
250-00972/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 49107; 49128).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la llista 
representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat
250-00973/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 49108; 49129).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents dels 
Mossos d’Esquadra a la Jonquera amb unitats canines antidroga
250-00974/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49109).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures urgents per a 
erradicar la venda a la manta i la venda ambulant il·legal
250-00975/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49110).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-00976/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49111).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’autovia A-2 al pas  
per les províncies de Lleida i Barcelona
250-00977/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49112).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació del material tecnològic 
necessari al Cos de Mossos d’Esquadra perquè puguin dur a terme 
les seves funcions adequadament
250-00978/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49113).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’aplicació d’un protocol 
de neteja i desinfecció de la roba dels agents en cas que s’activi el 
protocol per presència d’artròpodes o altres malalties infeccioses 
amb un alt grau de contagi
250-00979/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49114).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’economia verda 
i la potenciació de l’R+D+i de les empreses
250-00980/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49115).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’economia circular
250-00981/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49116).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el residu zero
250-00982/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49117).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els incendis de la Ribera d’Ebre  
i el Segrià
250-00983/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 49118; 49130).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat de la sala de coordinació 
regional de Ponent-Pirineus dels Mossos d’Esquadra
250-00984/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 49119; 49131).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada del Pla director urbanístic  
de l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies, al Penedès
250-00985/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 49120; 49132).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia de la 
celebració del trastorn específic del llenguatge
250-00986/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49121).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de la pagesia i d’un preu 
digne del raïm i el vi
250-00987/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 49122; 49134).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques al Prat  
de Llobregat
250-00988/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 49123; 49135).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Projecte de llei d’ordenació  
de les activitats d’espectacles públics i recreatius
250-00989/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 49124; 49136).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla integral  
de l’Alzheimer per al període 2020-2023
250-00990/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 49125; 49137).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els metges que pateixen malalties 
mentals o addiccions
250-00991/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 49126; 49138).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de l’ús de la coacció i la violència  
en concentracions i manifestacions
250-00992/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49127).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en ponència de Carme Ferrer, del Gremi de 
Llibreters de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei  
de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular
352-01184/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 47592 / Coneixement: Mesa de la Comissió d’Educació, 10.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a 
la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de compa-
reixença en procediments legislatius (tram. 352-01184/12) presentada el 18.07.2019  
i amb número de registre 43192.

On hi diu: 
«Pep Lafarga, del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb relació a la Proposició 

de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular»

Hi ha de dir: 
«Carme Ferrer, del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb relació a la Proposi-

ció de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular»

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00171/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 49596 / Coneixement: 25.10.2019

Al president del Parlament 
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, els 
dies 24 i 25 d’octubre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller d’Interior.
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Cordialment,

Barcelona, 23 d’octubre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 221/2019, de 23 d’octubre, d’encàrrec del despatx de la con-
sellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d’Interior, els dies 24 i 25 
d’octubre de 2019, és publicat al DOGC 7988A, del 24 d’octubre de 2019.

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT) sobre la contaminació de plàstics als oceans
394-00010/12

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en ses-
sió tinguda el dia 12 de març de 2019, ha acordat d’iniciar una línia de treball sobre 
la contaminació de plàstics als oceans.

El secretari, Ferran Domínguez Garcia; el president, Roger Torrent i Ramió
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