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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
202-00037/12
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia
30 d’octubre de 2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament
infantil (tram. 202-00037/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1
i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats
següents:
Grup Parlamentari de Ciutadans
Elisabeth Valencia Mimbrero
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Lluís Font i Espinós
Grup Parlamentari Republicà
Rut Ribas i Martí
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Beatriz Silva Gallardo
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marta Ribas Frías
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González
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
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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 la dotació d’agents del Cos de Mossos
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00950/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 49639 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 07.11.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 49639)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

Continuar la formació sobre violència masclista dels efectius del Cos de Mossos
d’Esquadra i dels efectius destinats al Grupo d’Atenció a la Víctima.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

Continuar fent accions de prevenció específica per adolescents i joves, entre elles
creant un entorno web informatiu per víctimes de tot tipus d’agressions incloïen les
sexuals.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

Continuar la prevenció específica per a col·lectius vulnerables, i la formació destinada a les unitats de seguretat ciutadana a fi de dotar-les de millores de recursos
para la identificació d’indicis de problemes de violència masclista.

Proposta de resolució sobre la destinació a tasques de seguretat
ciutadana dels mossos d’esquadra adscrits al servei d’escorta del
president de la Generalitat
250-00958/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 49640 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 07.11.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 49640)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a destinar el màxim
número possible d’efectius policials a les funcions de seguretat ciutadana en els carrers de Barcelona, distraient-los dels altres destins que duen a terme funcions improductives com la guàrdia pretoriana del Sr. Torra.
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes
econòmics de la situació política a Catalunya
302-00151/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 50690; 50851; 50853 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 50690)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre els efectes econòmics de la situació política a Catalunya (tram. 30200151/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 4

4. Convocar tots els grups parlamentaris per tal d’obrir un diàleg sincer i estable
sobre la situació política a Catalunya, partint del reconeixement de Catalunya com
a subjecte polític, i cercar aquells aspectes que ens uneixen per sobre dels que ens
separen, per tal de posar solucions al greu conflicte català.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 5

5. Iniciar amb el Govern de l’Estat un diàleg sincer i estable que, des de la renúncia tant a qualsevol iniciativa unilateral o il·legal com a qualsevol iniciativa de recentralització o d’intervenció de l’autogovern, abordi aquells temes que són d’interès
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, tot reforçant el seu autogovern.
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 50851)

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, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes econòmics de la situació política a Catalunya (tram. 302-00151/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya rebutja i condemna qualsevol acte de violència
vagi contra qui vagi i es produeixi on es produeixi.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

5

BOPC 463
11 de novembre de 2019

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació al punt 2

2. El Parlament de Catalunya es compromet a continuar treballant per garantir
els drets fonamentals de tots els ciutadans.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 3

3. El Parlament de Catalunya es compromet a garantir l’estabilitat política i la
seguretat jurídica per tal que l’activitat econòmica es pugui desenvolupar amb normalitat, facilitant el seu creixement. Davant l’alentiment de l’economia i dels canvis
disruptius que l’afecten, cal que l’administració posi les condicions necessàries que
permetin la seva adaptació, innovació i creixement i disposi d’uns nous pressupostos
públics per fer-ho realitat.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Un cop transcorregudes les eleccions, reprendre, tal i com es va acordar, les
convocatòries de l’Espai de Diàleg.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. El Parlament de Catalunya lamenta la negativa del Govern de l’Estat espanyol a reprendre el diàleg amb el President de la Generalitat i insta el Govern de la
Generalitat a:
Prendre com a punt de partida la Declaració de Pedralbes i a insistir amb la
voluntat de diàleg amb el Govern de l’Estat, amb la finalitat d’acordar una solució
al conflicte polític entre Catalunya i Espanya basat en el respecte a la voluntat dels
ciutadans de Catalunya expressada a les urnes.
Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50853)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre els efectes económics de la situació política a Catalunya (tram. 30000181/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya rebutja els aldarulls, els desordres públics, la violència, l’ocupació i paralització de les infraestructures essencials com els aeroports,
estacions de ferrocarril i vies de comunicació, els assetjaments a les casernes, prefectures i comissaries de les Forces i Cossos de Seguretat, els atacs vandàlics a locals, restaurants, comerços, seus empresarials i seus de partits polítics i, en particular, les tàctiques de kale borroka i guerrilla urbana que han tingut lloc els darrers
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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dies a diferents ciutats de Catalunya, en especial a Barcelona, aprofundint en la
tensió política i social i amb un perjudici clar a la imatge, la reputació i l’economia
de Catalunya.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Així mateix, el Parlament de Catalunya condemna la violència que han
protagonitzat els estudiants separatistes radicals en els campus universitaris amb
voluntat d’impedir els drets d’estudiants i professors com el d’impartir i rebre els
programes docents.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 ter

1 ter. El Parlament de Catalunya declara que la violència i el terrorisme no són
mètodes en democràcia per assolir objectius polítics i recorda que en cap cas la violència pot justificar-se com a instrument legítim de reivindicació de cap idea.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya es compromet a treballar per la recuperació de la
convivència cívica i el lliure exercici dels drets i llibertats públiques. Aixi mateix,
insta al Govern de la Generalitat a garantir l’exercici lliure i pacífic de les convocatòries electorals legalment convocades.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir
la neutralitat institucional en: (i) l’espai públic; (ii) l’Administració Pública; (iii) les
universitats; (iv) els col·legis professionals; (v) les cambres de comerç; (vi) i qualsevol altra corporació pública, impedint que aquests siguin patrimonialitzats per unes
determinades idees polítiques.
Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir l’estabilitat política i la seguretat jurídica per tal que l’activitat econòmica es pugui desenvolupar amb normalitat, facilitant el seu creixement. Davant l’alentiment de l’economia i dels canvis disruptius que l’afecten, cal que l’administració posi les condicions
necessàries que permetin la seva adaptació, innovació i creixement.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3 bis

3 bis. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a promoure
un pla de xoc que propiciï que totes aquelles empreses que van marxar a causa del
cop a la democràcia que es va dur a terme en el 2017 tornin a Catalunya.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 8
GP de Ciutadans
De substitució del punt 4

4. El Parlament de Catalunya declara que en democràcia no és admissible l’incompliment de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i del conjunt de l’ordenament
jurídic democràtic i declara que els poders públics tenen com a missió fonamental
el servei dels interessos generals de tots els ciutadans i no la violació dels seus drets
i llibertats.
Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 5

5. Iniciar amb el Govern d’Espanya una relació institucional lleial i sincera des
de la renúncia a qualsevol iniciativa al marge de la legalitat democràtica i que
posi en el centre de la seva acció de govern els interessos unilateral o il·legal per tal
d’abordar aquells temes que són d’interès dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6

6. El Parlament de Catalunya dona ple suport a l’actuació realitzada pels Cossos
i Forces de Seguretat, i en particular al Cos de Mossos d’Esquadra, el Cos Nacional
de Policia i la Guàrdia Civil, que han vetllat per assegurar l’ordre públic i la seguretat de tota la ciutadania i en aquest sentit insta al Govern de la Generalitat a que
impulsi la concessió de condecoracions als agents dels Cossos i Forces de Seguretat
(Cos de Mossos d’Esquadra, Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil) per la seva
actuació en els aldarulls, els desordres públics i els atacs vandàlics succeïts en les
últimes setmanes.
Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya condemna la utilització per part de TV3 d’expressions degradants tals com «putos gossos de merda» i «molt agressius, rabiosos i inclús alguns analfabets» (sic) per referir-se als agents del Cos de Mossos d’Esquadra,
i per extensió a la resta de Forces i Cossos de Seguretat, pel fet de tractar-se d’un
atac al seu honor i la seva dignitat personal i professional, i de constituir una manera de posar en entredit l’essencial tasca que realitzen com a servidors públics de
l’Estat de Dret.
Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 8

8. El Parlament de Catalunya constata que es donen les circumstàncies que obliguen a que el Govern de Espanya requereixi al Govern de la Generalitat en relació
a la restauració de la lleialtat institucional i l’acatament explícit de l’ordenament
democràtic per aplicar l’article 155 de la Constitució, amb l’objectiu d’evitar que es
continuï atemptant greument contra l’interès general i se segueixi violant els drets i
llibertats de milions de ciutadans per part del Govern de la Generalitat.
Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació
d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc
302-00152/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 50804; 50823 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50804)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Bertran Román, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència a Rojava pels atacs de
l’exèrcit turc (tram. 302-00152/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de la moció que passaria a tenir el següent contingut

El Parlament de Catalunya:
1. Condemna la intervenció militar unilateral turca en el nord-est de Síria i insta
Turquia a posar-hi fi de manera immediata i definitiva.
2. Insta a buscar una solució política global per el conflicte sirià basada en el
reconeixement de la unitat, la sobirania i d’integritat territorial de Síria, el respecte
als drets de tots els components ètnics i religiosos de la societat síria, en el marc de
la Resolució 2254 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i del Comunicat de
Ginebra 2012, negociat per les parts síries en el context del procés de Ginebra dirigit
per les Nacions Unides i que assenta les bases per una autèntica transició política
d’acord amb la Resolució del Parlament Europeu de 24 d’octubre de 2019, sobre
l’operació militar turca al nord-est de Síria i les seves conseqüències.
3. Manifesta la gravetat de les conseqüències que hi haurà arran de la intensificació de les tensions i la desestabilització a la zona, incloent-hi l’augment dels riscos
per a la seguretat, les crisis humanitàries i els fluxos migratoris.
4. Manifesta la seva solidaritat amb el conjunt del poble sirià pels terribles patiments que ha suportat des de l’inici del conflicte.
Palacio del Parlamento, 7 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Bertran Román, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 50823)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc (tram. 302-00152/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

Denuncia l’acord entre els presidents de Rússia, Vladímir Putin, i de Turquia,
Recep Tayyip Erdogan, per crear una «zona de seguretat» al Kurdistan sirià. Segons
aquest acord, Rússia dona suport explícit i públic a la invasió territorial de Rojava
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per part de Turquia. Militars sirians i russos s’encarregaran «d’alliberar» la zona
de població kurda.
Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les
polítiques socials
302-00153/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 50693; 50791; 50850 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 50693)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polítiques socials (tram. 30200153/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a personarse en
la causa o causas que se deriven de la causa especial 20907/2017 y actuar en consecuencia de las resoluciones que pudieran derivarse del Tribunal de Cuentas.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSCUnits

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 50791)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polítiques socials
(tram. 302-00153/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 bis

4 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incrementar en el anteproyecto de ley de presupuestos para el 2020, cuya aprobación debería
ser inminente, los recursos destinados a políticas sociales, de manera que, junto con
los recursos destinados a educación y a salud, se tienda a alcanzar el 80% del gasto
no financiero.
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 50851)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i
Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polítiques socials (tram. 302-00153/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las medidas necesarias para luchar activamente contra la corrupción mediante la creación y
aplicación de un marco normativo adecuado que tenga como objetivo proteger a las
personas físicas o jurídicas que en sus relaciones con los poderes públicos detecten
cualquier tipo de mala praxis o actividad ilegal y permita prevenir de dicho modo la
corrupción en la Administración Pública i en aquest sentit el Parlament reconeix la
necessitat d’impulsar la tramitació de la proposició de llei de protecció integral dels
alertadors i disposar així d’un marc normatiu adequat.
Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions
de la policia
302-00154/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 50692; 50852; 50854 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 50692)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions de la policia (tram. 302-00154/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. No utilitzar, tret que el Cap operatiu valori que pot ser adient en situacions
concretes de greu afectació a la seguretat ciutadana, i sempre a velocitat moderada
i garantint les condicions de seguretat, la tècnica policial de dispersió coneguda com
a «carrusel», consistent en la dispersió de manifestants amb vehicle policial.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. En relació amb el dispositiu d’ordre públic desplegat a Catalunya amb posterioritat a la sentència del procés (sentència 459/2019 del TS), aplicar els protocols
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establerts de revisió de les actuacions, establint si és el cas, les responsabilitat que
se’n derivin.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7

7. Investigar aquells casos on hi hagi pogut haver algun tipus de connivència
d’algun agent concret del Cos de Mossos d’Esquadra, amb:
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 9

9. Emetre una instrucció, acordada amb les organitzacions socials i serveis socials municipals corresponents en matèria d’habitatge, on es clarifiquin els protocols d’actuació del Cos dels Mossos d’Esquadra en els episodis de desallotjaments
extrajudicials. En els judicials naturalment s’haurà d’estar a les instruccions que es
donin des de la judicatura.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50852)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre les actuacions de la policia (tram. 302-00154/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación de la moción que pasaría a tener el siguiente contenido

1. El Parlament de Cataluña expresa encarecidamente el agradecimiento y el
reconocimiento que merecen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Mossos d’Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) por llevar a cabo con eficacia y
profesionalidad las funciones que tienen encomendadas de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana como manera de garantizar el
ejercicio de las libertades públicas y los derechos fundamentales y la vigencia del
sistema democrático.
2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat, y en particular a
su presidente, el Sr. Torra, a:
– Mostrar su pleno apoyo a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
por su labor de restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana frente a
los comandos separatistas violentos que en fechas recientes han intentado ocupar y
paralizar indefinidamente infraestructuras clave como el aeropuerto, las vías férreas y las autopistas, han incendiado mobiliario urbano y vehículos particulares, han
saqueado establecimientos comerciales y se han enfrentado con un inimaginable nivel de ensañamiento contra los agentes del orden público.
– Dotar al Cuerpo de Mossos d’Esquadra de todo el material que sea necesario para cumplir adecuadamente los trascendentales cometidos que le han fijado la
Constitución y las leyes.
– Desactivar inmediatamente la caza de brujas que se está pretendiendo llevar a
cabo contra los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que participaron en los
operativos del restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana frente a
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los comandos separatistas violentos, a disculparse públicamente ante ellos y a promover la entrega de distinciones y condecoraciones a quienes hayan sido merecedoras de ellas por el valiente y eficaz desempeño de sus funciones.
– Dar pleno apoyo y reconocer el trabajo que hayan tenido que realizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mantener el orden público y el carácter pacífico,
libre y democrático de las jornadas de reflexión y votación.
3. El Parlament de Cataluña condena la intolerable inacción de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Barcelona, el Govern de la Generalitat y el
Gobierno de España ante la inadmisible e ilegal ocupación indefinida del centro de
Barcelona que ha ocasionado la vulneración de los derechos y libertados de muchos ciudadanos que han sufrido colapsos de tráfico, impedimentos para circular,
dificultad para llegar a sus trabajos y dejar a sus hijos en los colegios, acudir a cita
médicas; en definitiva a llevar a cabo sus actividades cotidianas.
Palacio del Parlamento, 05 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 50854)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les
actuacions de la policia (tram. 302-00154/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Exigir al Govern de l’Estat que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en
cas d’actuació a Catalunya, adaptin les seves tècniques i/o protocols per garantir
l’ordre públic als mateixos que utilitza la policia catalana basats en les conclusions
aprovades en el Parlament de Catalunya.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. No utilitzar, en cap cas, qualsevol tècnica policial de dispersió, inclosa la
coneguda com a «carrusel», que no respecti les conclusions aprovades pel Parlament de Catalunya.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Garantir que els i les periodistes degudament identificades puguin fer la seva
feina de forma segura prenent mesures, consensuades amb el Col·legi de Periodistes,
per garantir el dret a la informació dels mitjans de comunicació.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5.a, que quedaria redactat de la següent manera

a. Fer públic el procediment que regula l’us de projectils viscoelastics de precisió (FOAM) per part del cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb el que estableix la
normativa sobre transparència.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Seguint els mecanismes d’investigació interna pertinents, portar a terme les investigacions de totes les actuacions policials i en el cas que siguin injustificades o no
ajustades als protocols, se’n depurin les responsabilitats i se n’informi la ciutadania
d’acord amb la normativa de transparència.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7

7. Investigar tots aquells casos que puguin o hagin pogut vulnerar els principis
d’actuació policial previstos a la llei de la PG-ME, amb l’objectiu de garantir sempre la defensa dels drets fonamentals i la protecció dels col·lectius més desafavorits.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 8, que quedaria redactat de la següent manera

8. Vetllar per una fàcil identificació, per part de la ciutadania, de tots els agents
policials que desenvolupen funcions d’ordre públic a través del seu número operatiu
policial (NOP), garantint així el compliment de la norma per la que cal que aquest
sigui sempre visible.
a. Continuar la revisió de la normativa d’identificació dels agents policials amb
funcions d’ordre públic ja iniciada, perquè sigui obligatòria a tots els agents policials que desenvolupin aquestes funcions, establint una nova tipologia d’identificació que sigui visible per davant i per darrere, inclòs el casc, des d’una distància de
seguretat i amb un codi curt, fàcil de recordar.
b. Fins que no s’aprovi una nova regulació, la Direcció General de la Policia ha
de continuar vetllant per garantir que totes les unitats de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra que desenvolupin funcions d’ordre públic compleixin amb
la Instrucció 6/2013 i portin sempre visible el número operatiu policial (NOP) a la
part posterior superior de l’uniforme, independentment d’altres peces de protecció.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 9

9. Revisar els protocols d’actuació del Cos dels Mossos d’Esquadra en els episodis de desallotjament coordinadament amb els òrgans judicials i administració
competent en matèria de protecció de menors. Entre d’altres aquesta instrucció haurà de:
a. Garantir sempre que les intervencions del Cos de Mossos d’Esquadra en
desallotjaments per requeriment judicial s’adequaran als principis de proporcionalitat, oportunitat i congruència, amb especial atenció quan hi hagi presència de
menors o d’altres persones vulnerables.
b. Protegir, com ja s’ha fet en altres ocasions, les manifestacions pacífiques que
es puguin produir amb la finalitat d’aturar un desallotjament, garantint d’aquesta
manera el dret de reunió i manifestació pacífica de la població civil.
c. En episodis de desnonaments garantir la seguretat de les persones residents
en els habitatges i impedir l’actuació il·legal de les empreses o grups executors dels
esmentats desallotjaments.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 10

10. Destinar les noves places de Mossos d’Esquadra a qualsevol de les funcions
previstes en la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra, menys a la funció d’ordre públic desenvolupada per les unitats BRIMO i ARRO, d’acord amb les necessitats operatives existents per a la correcta cobertura de les funcions que legalment corresponen a la PG-ME.
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern
302-00155/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 50689; 50855 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 50689)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern (tram. 302-00155/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3 lletra a

3.a. Posar fi a la repressió contra les mobilitzacions pacífiques i aturar de forma
immediata la violència policial i la col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per executar aquesta violència.
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 50855)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern (tram. 302-00155/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra a del punt 2

a) L’amnistia de totes les represaliades com a part de la de solució al conflicte
polític entre Catalunya i l’Estat espanyol
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De supressió de la lletra d del punt 2

d) El final de l’apartheid social i la derogació de la Llei d’estrangeria
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra e del punt 2

e) La necessitat de trobar solucions als problemes d’accés a l’habitatge i els desnonaments
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra i del punt 2

i) Un sistema de beques suficient i efectiu que garanteixi l’accés en igualtat de
condicions a l’educació universitària i el compliment per part de l’Estat de les sentències per al traspàs de la competència de les beques a l’estudi
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra j del punt 2

j) Garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas
i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra a del punt 3

a) Sol·licitar al Govern de l’Estat que aclareixi l’actuació policial en els diferents
operatius d’ordre públic duts a terme a Catalunya en les darreres setmanes i que
com fa el Cos dels Mossos d’Esquadra dugui a terme una investigació interna davant dels casos de possible mala praxi i alhora faci públiques les seves conclusions.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra b del punt 3

b) En relació amb el dispositiu d’ordre públic desplegat a Catalunya amb posterioritat a la sentencia del procés (sentència 459/2019 del Tribunal Suprem), investigar responsabilitats en tots i cadascun dels incidents en els quals hi hagi algun indici
d’un ús antireglamentari dels materials i tècniques antidisturbis o s’hagi pogut fer
un ús indegut o desproporcionat de la força.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra c del punt 3

c) En aquells casos que de resultes de la investigació, se´n determini una actuació
no ajustada als procediments previstos, exigir les responsabilitats que reglamentàriament s’escaiguin.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra d del punt 3

d) Impulsar les actuacions necessàries per establir els mecanismes de millora
que es considerin adequats, a la vista dels resultats de la investigació de les actuacions realitzades.
Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
300-00190/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 50678 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 12 i 13 de novembre de 2019, amb el text següent:
– Sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la universitat
300-00191/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 50772 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la Universitat, per tal que sigui substanciada en el
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de novembre de 2019, amb el text següent:
– Sobre la Universitat.
Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la
desacceleració de l’activitat econòmica
300-00192/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 50856 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la
Interpel·lació al Govern sobre l’increment de l’atur i la desacceleració de l’activitat
econòmica, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies, amb el text següent:
– Sobre l’increment de l’atur i la desacceleració de l’activitat econòmica.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre el tancament de les universitats
imposat pels violents
300-00193/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 50857 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la
Interpel·lació al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels violents,
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies, amb el
text següent:
– Sobre el tancament de les universitats imposat pels violents.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la situació de bloqueig a Catalunya i
Espanya
300-00194/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 50923 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2019

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació de bloqueig a Catalunya i Espanya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els
propers dies 12 i 13 de novembre de 2019, amb el text següent:
– Sobre la situació de bloqueig a Catalunya i Espanya.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes
300-00195/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 50925 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Jenn Díaz
Ruiz, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern
sobre les violències masclistes, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de novembre de 2019, amb el text següent:
– Sobre les violències masclistes.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC
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Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la deriva repressiva de
l’Estat espanyol en la construcció europea com una comunitat
democràtica de drets compartits i l’ascens de la ultradreta a Europa
300-00196/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 50926 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Adriana Delgado i Herreros, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació
al Govern sobre l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat Espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica de drets compartits i l’ascens de l’ultradreta a Europa, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els
propers dies 12 i 13 de novembre de 2019, amb el text següent:
– Sobre l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat Espanyol en la construcció
europea com una comunitat democràtica de drets compartits i l’ascens de l’ultradreta a Europa.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Adriana Delgado i Herreros, diputada, GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les
eleccions del 10 de novembre de 2019
300-00197/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 50927 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2019

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament,
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació política actual després de les
eleccions del 10N, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els
propers dies 12 i 13 de novembre de 2019, amb el text següent:
– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació política actual després de
les eleccions del 10N?
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l’Assemblea d’Electes
de Catalunya
300-00198/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 50928 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l’assemblea d’electes de Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de
tenir lloc els propers dies 12 i 13 de novembre de 2019, amb el text següent:
– Sobre el suport del Govern a l’assemblea d’electes de Catalunya.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12
ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 22 d’octubre de
2019, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, ha elegit vicepresidenta
la diputada Esperanza García González en substitució de la diputada Andrea Levy
Soler.
Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió en funcions, Aurora Madaula i Giménez; el president de la Comissió, Ignacio Martín Blanco

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 42
CONVOCADA PER AL 12 DE NOVEMBRE DE 2019

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, el 12 de novembre de 2019, a les 15.00 h, al saló de sessions.
Ordre del dia

1. 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. Tram. 202-00064/12. Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari Socialistes. Debat
i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple
(text presentat: BOPC 435, 8).
2. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes econòmics de
la situació política a Catalunya. Tram. 302-00151/12. Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar. Debat i votació.
3. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència
a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc. Tram. 302-00152/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.
4. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polítiques socials. Tram. 302-00153/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
5. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions de la policia. Tram. 302-00154/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat
i votació.
6. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern. Tram. 30200155/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

4.45.12. Comissions específiques de seguiment
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7. Interpel·lació al Govern sobre les subvencions del Departament de la Presidència i els beneficis fiscals a entitats de dubtosa utilitat social. Tram. 300-00188/12.
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 300-00190/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
9. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 13 de novembre, a les
10.00 h).
10. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2
del Reglament)
11. Proposició de llei de l’esport de Catalunya. Tram. 202-00009/12. Comissió
Promotora.
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 202-00059/12.
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat de totalitat (textos presentats:
BOPC 79, 36 i BOPC 388, 20).
12. Proposta de resolució sobre el tancament de les plantes de General Cable a
Manlleu i a Montcada i Reixac. Tram. 250-01016/12. Tots els grups i subgrups parlamentaris. Debat i votació (text presentat: BOPC 454, 15).
13. Interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les eleccions del
10 de novembre de 2019. Tram. 300-00197/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l’Assemblea d’Electes de Catalunya. Tram. 300-00198/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre la universitat. Tram. 300-00191/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
16. Interpel·lació al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels
violents. Tram. 300-00193/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
17. Interpel·lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la desacceleració de l’activitat econòmica. Tram. 300-00192/12. Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació.
18. Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes. Tram. 300-00195/12.
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
19. Interpel·lació al Govern sobre la situació de bloqueig a Catalunya i Espanya.
Tram. 300-00194/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
20. Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat
espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica de drets compartits i l’ascens de la ultradreta a Europa. Tram. 300-00196/12. Grup Parlamentari
Republicà. Substanciació.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller
d’Economia i Hisenda
330-00173/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 50658 / Coneixement: 07.11.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos
compte que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència, des del dia 6 de novembre fins al 7 de novembre de 2019, mentre
romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.
Ben cordialment,
Barcelona, 4 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 226/2019, de 4 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 6 de novembre fins al 7 de novembre
de 2019, és publicat al DOGC 7996, del 6 de novembre de 2019.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista
del Parlament de Catalunya
501-00004/12
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2019

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 d’octubre de 2019, va designar
el tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya (BOPC 450, del 25 d’octubre de 2019).
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 5 de novembre de 2019, ha
acordat modificar la composició del tribunal per a substituir-ne els membres que han
renunciat a formar-ne part, de manera que el tribunal resta constituït pels membres
següents:
Membres titulars
President:
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament.
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
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Vocals:
Anna Casas Gregorio, lletrada del Parlament.
Josep Escudé i Pont, cap del Departament de Comunicació, en representació del
personal del Parlament.
Jaume Guillamet Lloveras, catedràtic d’universitat de la Facultat de Comunicació, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
Joan Maria Morros i Cuadras, vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
a proposta del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
De conformitat amb el que disposa l’article 55.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, Ferran Domínguez García, en exercici de
les funcions de direcció i coordinació del Departament de Recursos Humans, actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.
Membres suplents
President:
Josep Costa i Rosselló, vicepresident primer del Parlament, com a suplent del
president.
Vocals:
Mercè Arderiu Usart, lletrada del Parlament.
Marta Payà Canals, assessora lingüística del Parlament, com a suplent del funcionari nomenat en representació del personal del Parlament.
Carles Singla Casellas, professor titular d’universitat de la Facultat de Comunicació, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
Xavier Puig Garcia, cap de Comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a proposta del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

4.90.10. Càrrecs i personal

24

