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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 14984 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.09.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 14984)

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

1. Reconèixer l’efecte dinamitzador del sector de venda no sedentària, com a modalitat comercial, del en el teixit social de Catalunya.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Instar la Consellera d’Empresa i Coneixement a la creació, en el termini màxim de 6 mesos, d’una comissió de treball en matèria de venda no sedentària dins el
Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en Matèria de Comerç, integrada
per membres del Consell en representació de les organitzacions empresarials, les
organitzacions dels consumidors, les organitzacions sindicals i les organitzacions
municipals, així com d’altres persones tècnicament qualificades del mon de la venda
no sedentària.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Informar puntualment el Parlament de Catalunya, sobre els acords i conclusions a què arribi aquesta comissió de treball.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un mapa digital de sòl
industrial i de serveis
250-00226/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 14813 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.09.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 14813)

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

1. En el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, presentar i publicar el nou
Sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica (SIPAE) el 3r trimestre de
3.10.25. Propostes de resolució
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2018, amb les dades generals, urbanístiques, d’activitat i de serveis, equipaments i
infraestructures, per tal de disposar d’una informació homogènia que contribueixi a
la classificació, la millora de la gestió i a la comercialització conjunta.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. En el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, presentar durant el 2018 el
Pla d’impuls i modernització dels espais industrials i logístics previst, per tal d’impulsar la competitivitat dels espais per a les activitats econòmiques de Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte miner d’extracció
de tungstè i or al Parc Natural de l’Alt Pirineu
250-00234/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 15178; 15181 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.09.2018
SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 15178)

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició al punt 1

1. Traslladar a l’empresa Neometal Spania SL (filial d’Apollo Minerals Limited)
que aquest Govern no comparteix cap projecte miner a desenvolupar dins de cap espai natural protegit i, per tant, tampoc al Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició d’un punt 3

3. Instar al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya a no atorgar a l’empresa el permís d’investigació minera per al recurs de la
secció C) tungstè, anomenat «Alt Àneu» i amb número 10.324 al Registre de drets
miners de Catalunya.
Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició d’un punt 4

4. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat a no aprovar l’Estudi d’Impacte Ambiental que actualment Neometal Spania SL ha encarregat a una consultora ambiental, per trobar-se el projecte en un espai natural protegit ambientalment
molt sensible.
Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició d’un punt 5

5. I en conseqüència, denegar cap activitat a l’empresa Neometal Spania o a
qualsevol altra empresa minera que pugui dur a terme activitats extractives en el
futur, tant de tungstè com de qualsevol altra matèria geològica al Parc Natural de
l’Alt Pirineu.

3.10.25. Propostes de resolució
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 15181)

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

1. Davant la sol·licitud de permís d’investigació per part de l’empresa Neomental Spania davant el Govern, aquest ha de realitzar el procediment establert a la
22/1973 de 21 de Juliol de Mines, i el qual, en cap cas pot autoritzar un permís d’investigació minera que no disposi d’un informe ambiental favorable que ha d’emetre
el Departament de Territori i Sostenibilitat.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Denegar qualsevol permís a l’empresa Neometal Spania per a realitzar qualsevol activitat de recerca, prospecció o sondatge en aquesta Zona Protegida, que no
compleixi amb l’informe que estableix la Llei 12/81 per la direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, tenint
en compte que aquest informe és vinculant i per tant no s’autoritza cap permís si es
considera que no compleixi amb els requisits.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de
pensament i d’expressió a les universitats
250-00247/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 14977 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.09.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 14977)

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

1. Condemnar qualsevol tipus d’atac violent i repressiu esdevingut en qualsevol
lloc i circumstància, doncs són contraris als valors cívics i socials propis d’una societat democràtica.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Instar els rectorats universitaris al fet que, fent ús de la seva autonomia universitària, vetllin pel respecte a la lliure expressió dels debats i activitats que acullen.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Apel·lar a les universitats públiques que, fent ús de la seva autonomia universitària, vetllin per la tolerància i evitin símbols i actuacions il·legals contra col·lectius o persones.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Apel·lar a les universitats públiques que, fent ús de la seva autonomia universitària, vetllin per la seguretat de totes aquelles activitats que se celebrin al campus.

3.10.30.

Debats generals

Debat general sobre la defensa de la democràcia i l’estat democràtic
i de dret i el respecte als drets i les llibertats fonamentals davant llur
vulneració els dies 6 i 7 de setembre de 2017
255-00002/12
PRESENTACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB TRENTA-TRES
ALTRES DIPUTATS DEL GP CS
Reg. 13830/ Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, y los diputados abajo firmantes, los cuales representan un número superior a la quinta parte
del conjunto de diputados, exponen que:
1. Los pasados 6 y 7 de septiembre de 2017 las fuerzas políticas separatistas impusieron en el Parlamento de Cataluña las «leyes» de desconexión, las cuales implicaron: 1) un intento de separación forzada y unilateral de Cataluña del resto de
España (con todas las consecuencias que para los derechos y libertades de los ciudadanos ello supone por la cancelación de facto de la Constitución, el Estatuto y los
principios de derecho de la Unión Europea, tal y como declaró el Tribunal Constitucional); 2) un intento de eliminación de la efectiva separación de poderes al permitir el nombramiento a discreción del Govern de la Generalitat de los más altos
jueces y magistrados; y 3) un intento de supresión absoluta de control parlamentario
y democrático del Govern de la Generalitat al otorgársele el poder de dictar normas
que pudiesen inaplicar (rectius: derogar por su voluntad) cualquier tipo de legislación (incluida la Constitución), obligando al Parlamento a validar obligatoriamente
tales normas (vid. artículo 12 de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de
la República).
2. La imposición de las referidas «leyes» de desconexión se llevó a cabo en dos
jornadas caracterizadas por la cancelación de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el principio jurídico compartido en la Unión Europea del rule
of law y la vulneración grave y absoluta de los más esenciales derechos y libertades
fundamentales de los diputados de la oposición. En palabras del Tribunal Constitucional, «la mayoría [parlamentaria] se sirvió para improvisar y articular ad hoc un
insólito cauce en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio las posibilidades de
intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados».
3. Todo lo anterior pone de manifiesto el grave golpe la democracia perpetrado
durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017 por las fuerzas políticas separatistas.
4. Ahora que se cumple un año de ese vergonzoso golpe a la democracia y ante
un Govern de la Generalitat tercamente empeñado en repetirlo mientras ahonda en
la fractura social y la ruptura de la pacífica convivencia en Cataluña, es imprescindible que el Parlamento de Cataluña deje de estar cerrado y pueda debatir sobre la
salvaguarda de la democracia y la importancia que para el mantenimiento de la misma tiene el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los representantes
políticos y, por tanto, de los ciudadanos a los que representan como mecanismo de
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garantía ante atropellos y violaciones como las cometidas los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
Por todo ello y de conformidad con lo previsto en el artículo 72 apartado 2 del
Reglamento del Parlamento de Cataluña, solicitamos la debida convocatoria de una
sesión plenaria a celebrarse el día 6 de septiembre de 2018 en la que sustanciar un
debate específico sobre la defensa de la democracia y del Estado Democrático y de
Derecho, así como del respeto a los derechos y libertades fundamentales como mecanismo de garantía de los mismos ante atropellos y violaciones como las cometidas
los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías
Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán
García, David Bertran Román, Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro,
Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, Francisco
Javier Domínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa
Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia
Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María
Luz Guilarte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria
Navarro Pacheco, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia
Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputats, del
GP Cs
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4.

Informació

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.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00030/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 13682/ Coneixement: 28.08.2018

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que durant la meva absència els dies 26 i 27 d’agost de 2018 exercirà la suplència
en l’exercici de les funcions de la presidència de la Generalitat el vicepresident del
Govern i conseller d’Economia i Hisenda.
Cordialment,
Barcelona, 31 de juliol de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 188/2018, de 31 de juliol, pel qual es determina la persona que
exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici de les seves funcions, des del dia 26 d’agost fins al 27 d’agost de 2018, mentre romangui fora de
Catalunya, és publicat al DOGC 7693, del 27 d’agost de 2018.

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller
d’Interior
330-00031/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 13683/ Coneixement: 28.08.2018

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de la Presidència, des del dia 26 d’agost fins
al 27 d’agost de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx
del seu Departament el conseller d’Interior.
Cordialment,
Barcelona, 21 d’agost de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 189/2018, del 21 d’agost, d’encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior, del 26 al 27 d’agost, ambdós inclosos, és
publicat al DOGC 7693, del 27 d’agost de 2018.

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
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Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller
d’Interior
330-00032/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 15103/ Coneixement: 07.09.2018

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de la Presidència, des del dia 5 fins al dia 6
de setembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx
del seu Departament el conseller d’Interior.
Cordialment,
Barcelona, 4 de setembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 193/2018, de 4 de setembre, d’encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior, del 5 al 6 de setembre, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7701, del 6 de setembre de 2018.

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura al conseller de
Territori i Sostenibilitat
330-00033/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 15104/ Coneixement: 07.09.2018

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos
compte que durant l’absència de la consellera de Cultura, del 5 al 6 de setembre de
2018, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller de Territori i Sostenibilitat.
Cordialment,
Barcelona, 4 de setembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 194/2018, de 4 de setembre, d’encàrrec del despatx de la consellera de Cultura al conseller de Territori i Sostenibilitat, del 5 al 6 de setembre, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7701, del 6 de setembre de 2018.
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