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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
202-00030/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 451)

En el BOPC 451, a la pàgina 6.

On hi diu: 
«Article 2. Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2000
Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audio

visual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
[...]»

Hi ha de dir: 
«Article 2. Modificació dels articles 4 i 5 de la Llei 2/2000
1. Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audio

visual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
[...]
2. Es modifica la referència continguda en l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 

2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en els termes se
güents: on hi diu “d’acord amb el procediment que estableix l’article 4.4” hi ha de 
dir “d’acord amb el procediment que estableix l’article 4.3”.»

1.10. Acords i resolucions

Resolució 603/XII del Parlament de Catalunya, sobre la promoció de 
la festa tradicional del calçot
250-00787/12

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 12, 30.10.2019, DSPC-C 362

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 30 d’octubre de 2019, ha de
batut el text de la Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del 
calçot (tram. 25000787/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Habilitar els mecanismes de coordinació amb les denominacions d’origen i 

amb les indicacions geogràfiques protegides per a estendre el coneixement de la tra
dició del calçot, amb l’objectiu d’impulsar els diversos sectors econòmics vinculats 
a la seva producció i al turisme gastronòmic i cultural.

b) Donar suport als municipis i als consells comarcals en què aquesta activitat 
agrícola i culinària formi part de llurs tradicions, per a facilitar que sigui declarada 
Bé Cultural d’Interès Local.
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c) Incloure la tradició del calçot en el Catàleg del patrimoni festiu de Cata
lunya.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Blanca Victoria Navarro Pacheco; el president de 

la Comissió, Lluís Font i Espinós

Resolució 604/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels 
danys causats per l’incendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les 
Garrigues
250-00898/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 30.10.2019, DSPC-C 361

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 30 d’octubre de 2019, ha deba
tut el text de la Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per l’incendi 
de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues (tram. 25000898/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 47823).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer i agrair als voluntaris, als servidors públics de l’Administració de la 

Generalitat i de les administracions locals i a la Unitat Militar d’Emergències de les 
Forces Armades l’ajuda en l’extinció de l’incendi que ha afectat les comarques de la 
Ribera d’Ebre, el Segrià i las Garrigues.

b) Fer urgentment l’inventari i l’avaluació dels danys causats.
c) Impulsar els treballs de la taula tècnica creada entre l’Administració, els afec

tats per l’incendi i els representants de la Taula Agrària, amb l’objectiu d’establir 
solucions conjuntes per a les actuacions que s’han de portar a terme de cara a la 
recuperació del potencial productiu, i fer que aquesta taula tècnica funcioni com a 
punt de referència d’informació als afectats en relació amb els ajuts i les mesures 
que s’estableixin.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Matías Alonso Ruiz

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2019, sobre el 
Consell Comarcal d’Osona i consorcis dependents, corresponent a 
l’exercici 2016
258-00021/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 30 
d’octubre de 2019, ha acordat de substituir un membre de la ponència que ha d’ela
borar l’Informe sobre el Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la nodiscrimi
nació (tram. 20000006/12).

Grup Parlamentari de Ciutadans
Blanca Victoria Navarro Pacheco substitueix Dimas Gragera Velaz

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Fornells i Solé

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la situació de les aules prefabricades i 
l’amiant als centres educatius a l’inici del curs
250-00955/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49809 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 06.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49809)

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

1. Fer efectiu un pla per a l’eliminació gradual dels mòduls prefabricats i que asse
guri que s’utilitzaran per resoldre necessitats conjunturals i durant un termini de temps 
limitat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió

2. Realitzar en tres mesos un estudi i informe actualitzats de la situació actual 
d’habitabilitat dels centres educatius a les seves aules, per conèixer aquells cen
tres que disposen de climatització i ventilació adequades i quines tenen encara 
amiant.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió

3. Establir en els centres educatius on no existeixen climatització i ventilació 
adequades quines mesures són les més recomanables, prioritzant les més sosteni
bles, com la millora dels aïllaments, però sense excloure de les possibles mesures la 
instal·lació d’aires condicionats, que haurien de començar a executarse el segon se
mestre de 2020, per tal de garantir la bona aclimatació dels centres escolars i poder 
donar compliment al Reial Decret 486/1997.

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

4. La retirada total de les restes d’amiant en tots els centres escolars en un termi
ni màxim de 3 anys, a partir de l’aprovació d’aquesta resolució.
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