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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 reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12
ESMENES A L’ARTICULAT
Reg. 50773 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 08.11.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50773)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada, Carmen de
Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
l’articulat de la Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i/o terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 20200033/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de la numeració de l’article tercer de la proposició de llei que
passaria a ser l’article novè, pel qual s’afegeix la següent disposició final sisena
de la Llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència
masclista que passa a tenir el següent contingut

Article novè. Pel qual s’afegeix la següent disposició final sisena de la Llei 5/2008
de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista que passa a tenir
el següent contingut
El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos
la normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos
terapèutics i/o escortes en els termes previstos a la disposició addicional dotzena.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la numeració de l’article quart de la proposició de llei que
passaria a ser disposició final única de la proposició de llei

Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article tercer que afegeix un nou article 30 bis a la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que
tindria el següent contingut

Article tercer. S’afegeix un nou article 30 bis a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut
Article 30 bis. Deure de disponibilitat de recursos i mitjans per fer efectiva la
protecció integral de les víctimes a càrrec de les administracions públiques.
1. L’administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya haurà d’elaborar
i implementar i dotar pressupostàriament de manera suficient, les polítiques públiques que garanteixin de manera efectiva el dret de protecció efectiva de l’article 30.
3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article quart que afegeix un nou article 30 ter a la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria
el següent contingut

Article quart. S’afegeix un nou article 30 ter a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:
Article 30 ter. Deure de les administracions públiques d’autoritzar l’ús de gossos
terapèutics i escortes i vetllar pel compliment dels requisits i obligacions relatius a
l’ensinistrament i certificació i de les obligacions a càrrec dels usuaris establerts
a la normativa aplicable
1. Correspondrà a l’Administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya
establir, de conformitat amb la normativa general aplicable, aplicar i vetllar pel
compliment dels requisits, deures i obligacions en cadascun dels següents àmbits:
I. La formació necessària i la capacitació tècnica per a l’ensinistrament dels gossos terapèutics i/o escorta.
II. L’autorització acreditativa de la condició de gos terapèutic i/o escorta.
III. La formació necessària a les usuàries per fer efectiu i ajustat a la normativa
vigent en matèria de violència de gènere, així com fer efectiu el dret d’acompanyament amb el degut i l’íntegre compliment del deure de perseguir el major benestar
dels animals d’acompanyament.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article cinquè que afegeix un nou article 30 quater a la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que
tindria el següent contingut

Article cinquè. S’afegeix un nou article 30 quater a la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:
Article 30 quater. Deure de les administracions públiques de disposar dels mitjans d’una oferta formativa suficient per garantir la formació.
1. L’administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya haurà d’aprovar
i posar a disposició de les persones interessades una oferta formativa suficient per
garantir el compliment de les obligacions legals vigents en els següents àmbits:
a) La capacitació dels tècnics que duguin a terme l’ensinistrament dels gossos.
b) El coneixement de les usuàries per fer efectiu el dret de protecció per part dels
gossos.
2. A efectes d’impartir l’oferta en compliment del previst en l’apartat 1, l’Administració autonòmica haurà de col·laborar amb les administracions locals i de les
entitats privades amb experiència i prestigi en la respectiva matèria.
Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article sisè que afegeix un nou article 30 quinquies a la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que
tindria el següent contingut

Article sisè. S’afegeix un nou article 30 quinquies a la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut
Article 30 quinquies. Principis rectors en matèria de dret d’acompanyament per
gossos escorta i terapèutics
1. Els principis rectors en matèria de dret d’acompanyament per gossos escorta
i terapèutics són:
3.01.02. Proposicions de llei
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a. Protecció efectiva de la usuària
b. Recuperació integral de la usuària.
c. Major benestar i seguretat de la usuària.
d. Benestar dels animals.
2. L’actuació de l’Administració haurà d’inspirar-se en la màxima efectivitat i
compliment d’aquests principis rectors.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article setè que afegeix un nou article 30 sexies a la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que
tindria el següent contingut

Article setè. S’afegeix un nou article 30 sexies a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut
Article 30 Sexies. Deure específic de vetllar pel benestar animal
1. Les administracions públiques tenen el deure de protegir els animals i vetllar
per la seva protecció per part de les persones usuàries, d’acord amb les normes vigents vetllant pel benestar animal.
2. En tot cas, les administracions públiques vetllaran especialment a l’efecte que
les persones usuàries dels animals d’acompanyament els mantinguin sempre en condicions òptimes de benestar, seguretat i d’higiene.
Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article vuitè que afegeix un nou article 46.bis de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que
tindria el següent contingut

Article vuitè. S’afegeix un nou article 46.bis a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:
Article 46 bis. Deure de promoció de polítiques públiques que facin efectiu el dret
d’acompanyament
1. L’Administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals, mitjançant els seus òrgans competents o entitats competents, establiran
en els termes que considerin convenient i d’acord amb la normativa aplicable polítiques públiques que ampliïn l’accés a l’ús de gossos terapèutics i/o escorta a favor
de dones en situació de violència masclista.
2. Les polítiques públiques que estableixin els poders públics obligats per aquest
article podran establir prestacions socials amb la finalitat d’ampliar i facilitar l’accés a l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.
Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició nou apartat 3.bis a la disposició addicional dotzena de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que s’afegeix
en virtut de l’article segon de la proposició de la llei

3 bis.Les administracions públiques, juntament amb tots els actors implicats, vetllaran en tot moment pel compliment de la normativa sobre la protecció d’animals
i vetllar pel compliment del Conveni Europeu sobre Protecció d’Animals de Companyia.

3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició nou apartat 4 bis a la disposició addicional dotzena de la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que s’afegeix
en virtut de l’article segon de la proposició de la llei

4 bis. Amb referència a l’accés dels gossos en llocs públics o d’ús públic s’estarà
a la regulació actual autonòmica i estatal en matèria de gossos d’assistència:
a) El dret d’accés, permanència i deambulació comporta la permanència, il·limitada, constant i sense traves del gos d’assistència al costat de la persona usuària.
No obstant això, el responsable o titular de l’espai o lloc d’ús públic que s’estigui
utilitzant podrà sol·licitar a la persona usuària del gos d’assistència l’exhibició del
carnet acreditatiu de la unitat de vinculació.
b) L’accés, deambulació i permanència dels gossos de protecció en els termes
establerts en la present llei no podrà implicar cap despesa per part de la persona
usuària, més enllà de l’abonament de la contraprestació d’un servei específic econòmicament avaluable.
Palau del Parlament, 4 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i
Pla, diputades, GP Cs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’usos de l’espai
natural de la Platgeta, al parc Maria Rúbies, de Camarasa
250-00952/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 49813 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 08.11.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 49813)

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

1. Continuar amb les reunions periòdiques amb les administracions i organismes
implicats per tal d’analitzar i buscar les possibles solucions.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació total del punt 2

2. Instar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) a destinar recursos a
l’espai de la Platgeta de Camarasa que es troba situat en l’àmbit hidrogràfic de les
conques catalanes de l’Ebre.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la conversió de l’aeroport de LleidaAlguaire en aeroport industrial
250-00957/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 49806 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 08.11.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 49806)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 1

1. Que se aceleren los procesos tendentes a Continuar amb la conversión del
aeropuerto de Lleida-Alguaire hacia un modelo de negocio de aeropuerto industrial.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició al punt 2

2. Que se analicen Continuar analitzant las diferentes posibilidades público-privadas para la construcción de hangares, que posibiliten la implementación de empresas de Servicios Industriales aeronáuticos en el aeropuerto de Lleida-Alguaire.

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. 50516).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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 (reg. 50517).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 50453; 50518).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 10:30 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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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 Cs; GP JxCat (reg. 50454; 50519).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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. 50520).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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. 50521).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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 (reg. 50522).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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. 50523).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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. 50524).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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. 50525).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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. 50526).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’economia circular
250-00981/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 50527).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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. 50528).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 Cs; GP JxCat (reg. 50455; 50529).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 50456; 50530).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 50457; 50531).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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 (reg. 50532).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 50458; 50533).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques al Prat
de Llobregat
250-00988/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 50459; 50534).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 50460; 50535).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 50461; 50536).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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 Cs; GP JxCat (reg. 50462; 50537).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 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. 50538).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 12.11.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem
sobre els fets del Primer d’Octubre
250-01015/12
SUSPENSIÓ PARCIAL DE LA TRAMITACIÓ

El Tribunal Constitucional ha fet pública (BOE 267, del 6 de novembre de 2019)
i notificat al Parlament en data de l’11 de novembre de 2019 la suspensió de l’acord
de la Mesa del Parlament de Catalunya, del 22 d’octubre de 2019, pel qual s’admetia a tràmit l’incís «Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els
diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir
el seu futur polític», corresponent a l’apartat 11 de la Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els fets del Primer d’Octubre (25001015/12), i també de l’acord de la Mesa del 29 d’octubre pel qual es rebutjaven les
sol·licituds de reconsideració formulades per diversos grups i subgrups parlamentaris, pel fet de contravenir les sentències del Tribunal Constitucional 259/2015,
136/2018 i 98/2019. Tot això, en el marc dels incidents d’execució d’aquestes sentències dictades en els procediments d’impugnació de disposicions autonòmiques núm.
6330-2015, 4039-2018 i 5813-2018, respectivament.
En conseqüència, resta suspesa qualsevol iniciativa o tramitació parlamentària relacionada amb l’esmentat incís de l’apartat 11 de la Proposta de resolució
(250-01015/12) que suposi eludir la suspensió acordada, fins a l’aixecament de la
suspensió, si s’escau, o fins al moment en què el Tribunal Constitucional resolgui els
incidents d’execució iniciats.

3.10.45.

Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Acord del Govern 90/2019, del 25 de juny, pel qual s’aprova el Pla
estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 20192022 i se n’acorda la tramesa al Parlament de Catalunya
259-00003/12
SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ

El Tribunal Constitucional ha fet pública (BOE 262, del 31 d’octubre de 2019) i
ha comunicat al Govern l’admissió a tràmit del conflicte de competència promogut
pel Govern de l’Estat amb relació a l’Acord de Govern GOV/90/2019, pel qual s’aprova el Pla estratègic d’acció exterior i relacions amb la Unió Europea 2019-2022.
En la mateixa provisió, el Tribunal Constitucional informa de la invocació per
part del Govern de l’Estat de l’article 161.2 de la Constitució, fet que, d’acord amb
l’article 64.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, produeix la suspensió
de la vigència i aplicació de l’acord esmentat.
Aquest acord, pel qual s’aprova el Pla estratègic d’acció exterior i relacions
amb la Unió Europea 2019-2022, va ésser presentat al Parlament el 28 de juny de
2019, admès a tràmit el 9 de juliol (BOPC 384, del 12 de juliol de 2019, N.T. 25900003/12) i es troba actualment en tramitació pel procediment de l’article 170 del
Reglament del Parlament de Catalunya per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència. Per aquesta raó, els efectes de la suspensió de la vigència i aplicació en aquest procediment, vinculat a la previsió de l’article 5.c de la
Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i relacions institucionals amb
la Unió Europea, determinen la suspensió de qualsevol iniciativa o tramitació parlamentària fins a l’aixecament de la suspensió, si s’escau, o fins al moment en què el
Tribunal Constitucional resolgui el conflicte de competència interposat.
3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
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3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i
l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció
europea com una comunitat democràtica de drets compartits
300-00196/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 50939 / Coneixement: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Adriana Delgado i Herreros, diputada del Grup
Parlamentari Republicà, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit
l’errada següent en la interpel·lació (tram. 300-00196/12) presentada el 8/Novembre/2019 i amb número de registre 50926.
On hi diu:
«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.»
Hi ha de dir:
«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 en relació a l’ascens de l’ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat Espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica de drets compartits, 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:
– En relació a l’ascens de l’ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva
de l’Estat Espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica de
drets compartits.»
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Adriana Delgado i Herreros, diputada, GP ERC

3.20. Interpel·lacions
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença d’Oriol Torruella i Torres davant la Comissió de
Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva designació
com a director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
359-00021/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: conseller del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (reg. 50606).
Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.11.2019.

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