
TAUL A DE CONT INGUT

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les fa-
mílies nombroses
250-00636/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ocupació i d’una indústria viable 
a Sant Joan Despí
250-00660/12
Retirada 7

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració per a la revisió 
del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00681/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils i Polítics al 
Síndic de Greuges
250-00775/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a Núria de Gispert
250-00796/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
250-00847/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre l’escalada d’actes de coacció de les associacions se-
paratistes
250-00891/12
Rebuig 8

Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions de la Comissió 
Europea i del Parlament Europeu a Barcelona
250-00892/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció d’una còpia dels 
atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per a l’obtenció 
d’una còpia dels atestats policials per a les víctimes d’accidents de trànsit
250-00897/12
Rebuig 8
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 9

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 9

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fis-
cals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals
202-00064/12
Retirada de la signatura del GP CATECP 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reforç de les mesures de seguretat i control en la 
campanya de recol·lecció de l’avellana i l’ametlla
250-00956/12
Esmenes presentades 10

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 10

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciuta-
dana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de Sitges
250-00971/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea
250-00972/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 11

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents dels Mossos d’Esqua-
dra a la Jonquera amb unitats canines antidroga
250-00974/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 11

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-00976/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 12

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 12
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Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’aplicació d’un protocol de neteja i des-
infecció de la roba dels agents en cas que s’activi el protocol per presència d’artrò-
podes o altres malalties infeccioses amb un alt grau de contagi
250-00979/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’economia verda i la potenci-
ació de l’R+D+i de les empreses
250-00980/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’economia circular
250-00981/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el residu zero
250-00982/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià
250-00983/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el trasllat de la sala de coordinació regional de Po-
nent-Pirineus dels Mossos d’Esquadra
250-00984/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la retirada del Pla director urbanístic de l’activitat eco-
nòmica Sant Marçal - Cal Vies, al Penedès
250-00985/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia de la celebració del tras-
torn específic del llenguatge
250-00986/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

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 14

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques al Prat de Llobregat
250-00988/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatius
250-00989/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

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 14

Proposta de resolució sobre els metges que pateixen malalties mentals o addiccions
250-00991/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució de rebuig de l’ús de la coacció i la violència en concentra-
cions i manifestacions
250-00992/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

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 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016
256-00032/12
Presentació: Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 15
Termini per a proposar compareixences 15
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00033/12
Presentació: Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 15
Termini per a proposar compareixences 16

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2019, sobre el Consell Comarcal 
del Baix Ebre, corresponent a l’exercici del 2016
258-00022/12
Presentació: Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 16
Termini per a demanar la presentació de l’informe 16

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 de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el manteniment de torrents i rieres que 
fa l’Agència Catalana de l’Aigua
354-00194/12
Sol·licitud i tramitació 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la gestió dels llits dels rius davant els 
episodis de fortes pluges
354-00195/12
Sol·licitud i tramitació 17

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

Sol·licitud de compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pa-
gesos, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
informi sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la 
Denominació d’Origen Cava
356-00589/12
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Vidal, cap de la sectorial de la vinya i el vi dels 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació dels viticultors productors 
de raïm i de vi base per a la Denominació d’Origen Cava
356-00590/12
Acord sobre la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui les mesures preventives 
adoptades davant l’anunci de fortes pluges i les accions posteriors
356-00611/12
Sol·licitud 18

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

Compareixença d’una representació de la Xarxa Regional dels Grups d’Acció Local 
Leader de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació per a informar sobre la tasca que fan els grups d’acció local per al desenvo-
lupament rural dels territoris i per a presentar la Declaració de la Seu
357-00547/12
Substanciació 18

Compareixença d’una representació del Comitè de Bioètica de Catalunya davant el 
Grup de Treball sobre l’Eutanàsia i el Suïcidi Assistit
357-00627/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 18

Compareixença d’una representació de l’Associació Dret a Morir Dignament davant 
el Grup de Treball sobre l’Eutanàsia i el Suïcidi Assistit
357-00628/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19
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Compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la situa-
ció dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la Denominació d’Origen Cava
357-00629/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença d’Isabel Vidal, cap de la sectorial de la vinya i el vi de Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per a informar sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de 
vi base per a la Denominació d’Origen Cava
357-00630/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies 
monoparentals a les famílies nombroses
250-00636/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 18, tin-
guda el 30.10.2019, DSPC-C 360.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ocupació i d’una 
indústria viable a Sant Joan Despí
250-00660/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 18 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 30.10.2019, DSPC-C 360.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració 
per a la revisió del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00681/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 18, tin-
guda el 30.10.2019, DSPC-C 360.

Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils 
i Polítics al Síndic de Greuges
250-00775/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 19, tinguda el 30.10.2019, 
DSPC-C 358.

Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a 
Núria de Gispert
250-00796/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 19, tinguda el 30.10.2019, 
DSPC-C 358.
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Proposta de resolució sobre la política comunicativa del Govern
250-00847/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 19, tinguda el 30.10.2019, 
DSPC-C 358.

Proposta de resolució sobre l’escalada d’actes de coacció de les 
associacions separatistes
250-00891/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 18, tinguda el 30.10.2019, DSPC-C 361.

Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions de 
la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Barcelona
250-00892/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 18, tinguda el 30.10.2019, DSPC-C 361.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció 
d’una còpia dels atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 18, tinguda el 30.10.2019, DSPC-C 361.

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per 
a l’obtenció d’una còpia dels atestats policials per a les víctimes 
d’accidents de trànsit
250-00897/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 18, tinguda el 30.10.2019, DSPC-C 361.
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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; GP ERC; SP CUP-CC (reg. 49777; 49814; 49873; 
49996).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.11.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; SP CUP-CC (reg. 49801; 49900; 49997).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de 
desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
202-00064/12

RETIRADA DE LA SIGNATURA DEL GP CATECP

Reg. 49872 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, comunica a la Mesa del Parlament que deixa sense efecte la subs-
cripció feta a la Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol,  
de mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de  
l’Institut Català de les Indústries Culturals presentada el dia 7 d’octubre de 2019, 
amb número de registre 47836 i número de tramitació 202-00064/12.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reforç de les mesures de seguretat  
i control en la campanya de recol·lecció de l’avellana i l’ametlla
250-00956/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49808 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 30.10.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 49808)

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

Que es mantingui el reforç dels efectius destinats al programa POE durant la 
temporada de campanya de recollida de l’avellana i l’ametlla.

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

Estudiar i reforçar els mecanismes que permetin augmentar la vigilància sobre 
la traçabilitat del producte en base al Registre obligatori General de la Producció 
Agrícola (REGEPA), que garanteix la identificació dels productors i la procedència 
dels productes

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; GP ERC (reg. 49778; 49902).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 10:30 h.

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; GP ERC (reg. 49779; 49903).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 10:30 h.
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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; GP ERC (reg. 49780; 49815; 49904).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49781; 49816; 49905).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49782; 49906).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49783; 49907).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-00976/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 49784; 49908).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 10:30 h.
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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; GP ERC (reg. 49785; 49909).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49786; 49910).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49787; 49911).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49788; 49912).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’economia circular
250-00981/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 49789; 49913).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el residu zero
250-00982/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 49790; 49914).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49791; 49817; 49915).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49792; 49820; 49916).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49793; 49821; 49917).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 10:30 h.

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; GP ERC (reg. 49794; 49918).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 10:30 h.
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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; GP ERC (reg. 49795; 49822; 49919).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49796; 49823; 49920).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49797; 49824; 49921).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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; GP ERC (reg. 49800; 49825; 49922).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 10:30 h.

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; GP ERC (reg. 49798; 49826; 49923).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 10:30 h.
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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; GP ERC (reg. 49799; 49924).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2019 al 07.11.2019).
Finiment del termini: 08.11.2019; 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 15/2019, sobre 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, 
corresponent a l’exercici del 2016
256-00032/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 49857 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 29.10.2019

L’Informe de fiscalització 15/2019, sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya, Turisme i Muntanya, corresponent a l’exercici del 2016 pot ésser consultat a 
l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 05.11.2019 al 18.11.2019).
Finiment del termini: 19.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2019.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2019, sobre 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00033/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 47680 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 08.10.2019

Aquest acord anul·la el publicat en el BOPC 435, de 10 d’octubre de 2019, a la pà-
gina 42. El número de tramitació 258-00020/12 amb què va ésser publicat, i el termini 
que es va obrir resten, igualment, anul·lats.

L’Informe de fiscalització 13/2019, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Ar-
xiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/25075276.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/25075276.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/20103122.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/20103122.pdf
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 05.11.2019 al 18.11.2019).
Finiment del termini: 19.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.10.2019.

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2019, sobre el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, corresponent a l’exercici del 2016
258-00022/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 49858 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 29.10.2019

L’Informe de fiscalització 16/2019, sobre el Consell Comarcal del Baix Ebre, 
corresponent a l’exercici del 2016 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en 
l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 05.11.2019 al 25.11.2019).
Finiment del termini: 26.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2019.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/20105549.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/20105549.pdf
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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 de Medi Ambient i 
Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
manteniment de torrents i rieres que fa l’Agència Catalana de l’Aigua
354-00194/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 
49621).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 29.10.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
gestió dels llits dels rius davant els episodis de fortes pluges
354-00195/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susanna Segovia Sánchez, juntament amb un altre 
diputat del GP CatECP (reg. 49721).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 29.10.2019.

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

Sol·licitud de compareixença de Joan Caball, coordinador nacional 
d’Unió de Pagesos, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació dels viticultors 
productors de raïm i de vi base per a la Denominació d’Origen Cava
356-00589/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 10, tinguda el 29.10.2019, DSPC-C 357.
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Sol·licitud de compareixença d’Isabel Vidal, cap de la sectorial de la 
vinya i el vi dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
informi sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi 
base per a la Denominació d’Origen Cava
356-00590/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 10, tinguda el 29.10.2019, DSPC-C 357.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
expliqui les mesures preventives adoptades davant l’anunci de fortes 
pluges i les accions posteriors
356-00611/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susanna Segovia Sánchez, juntament amb un altre diputat del GP 
CatECP (reg. 49722).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 29.10.2019.

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

Compareixença d’una representació de la Xarxa Regional dels Grups 
d’Acció Local Leader de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la tasca que fan 
els grups d’acció local per al desenvolupament rural dels territoris i 
per a presentar la Declaració de la Seu
357-00547/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, tinguda el 29.10.2019, DSPC-C 357.

Compareixença d’una representació del Comitè de Bioètica de 
Catalunya davant el Grup de Treball sobre l’Eutanàsia i el Suïcidi 
Assistit
357-00627/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat pel Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit, el 10.10.2019.
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Compareixença d’una representació de l’Associació Dret a Morir 
Dignament davant el Grup de Treball sobre l’Eutanàsia i el Suïcidi 
Assistit
357-00628/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat pel Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit, el 10.10.2019.

Compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de 
Pagesos, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació per a informar sobre la situació dels viticultors 
productors de raïm i de vi base per a la Denominació d’Origen Cava
357-00629/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
10, tinguda el 29.10.2019, DSPC-C 357.

Compareixença d’Isabel Vidal, cap de la sectorial de la vinya i el vi 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre 
la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la 
Denominació d’Origen Cava
357-00630/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
10, tinguda el 29.10.2019, DSPC-C 357.
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