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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 596/XII del Parlament de Catalunya, de rebuig al projecte 
de construcció d’un abocador a Riba-roja d’Ebre
250-00717/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 30.10.2019, DSPC-C 359

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 30 d’octubre de 2019, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un 
abocador a Riba-roja d’Ebre (tram. 250-00717/12), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 36826).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar el procés de revisió administrativa del projecte de construcció d’un 

abocador a Riba-roja d’Ebre, atenent els aspectes ambiental i urbanístic i l’adequa-
ció de les futures llicències municipals al pla especial urbanístic vigent en cas d’in-
compliment de la normativa vigent, i obrir el procés de revisió anticipada de l’ava-
luació ambiental de l’abocador.

b) Tenir en consideració, en les tramitacions administratives, que el territori ha 
manifestat el seu rebuig a la construcció de l’abocador, perquè és contrari a la línia 
de desenvolupament econòmic consensuada per tots els municipis riberencs i mar-
caria de manera negativa el futur de tota la comarca de la Ribera d’Ebre, i atès que 
ja hi ha un abocador a Tivissa.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 597/XII del Parlament de Catalunya, sobre la supressió 
dels passos a nivell dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
l’Anoia
250-00755/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 30.10.2019, DSPC-C 359

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 30 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la supressió dels passos a nivell dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l’Anoia (tram. 250-00755/12), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 39059).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, abans del 2021, els projec-

tes de supressió dels passos a nivell dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
que hi ha a Igualada, Masquefa i Vallbona d’Anoia i incorporar-los al nou contracte 
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programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya per al període del 2021 al 2025.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Francesc Viaplana Manresa; la presi-

denta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 598/XII del Parlament de Catalunya, sobre el soterrament 
de la línia del tren a Igualada
250-00756/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 30.10.2019, DSPC-C 359

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 30 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia del tren a 
Igualada (tram. 250-00756/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 39060).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Redactar, abans del 2021, els projectes de supressió dels passos a nivell dels 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que hi ha a Igualada, Masquefa i Vall-
bona d’Anoia i incorporant-los al nou contacte programa entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per al període 
del 2021 al 2025.

b) Estudiar totes les opcions possibles per a suprimir els passos a nivell, incloent-
-hi el soterrament de la línia del tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
al pas per Igualada i la prolongació del soterrament fins a l’estació històrica.

c) Promoure una reforma de l’estació d’autobusos i de tren d’Igualada per a faci-
litar la intermodalitat entre serveis de transport per carretera i millorar els sistemes 
d’informació als usuaris, d’acord amb el que estableixi el nou pla director d’infraes-
tructures 2020-2026 i el contracte programa entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Francesc Viaplana Manresa; la presi-

denta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 599/XII del Parlament de Catalunya, sobre les pantalles 
acústiques i de seguretat a Cabrils i Cabrera de Mar
250-00793/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 30.10.2019, DSPC-C 359

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 30 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre les pantalles acústiques i de seguretat 
a Cabrils i Cabrera de Mar (tram. 250-00793/12), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 40934).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Requerir a la concessionària Invicat que faci un estudi acústic per a valorar la 

necessitat d’incorporar a la carretera C-32, al pas per Cabrils, mesures correctores 
com ara la instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-32, al pas per Cabrils, 
per a protegir de l’impacte acústic de l’autopista els edificis més propers o bé la plan-
tació de la vegetació més eficaç per a capturar gasos emanats del trànsit i protegir de 
la contaminació de l’autopista els edificis més propers.

b) Dur a terme aquestes obres durant l’any 2020.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 600/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de les mesures de seguretat als túnels de Vallvidrera
250-00811/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 30.10.2019, DSPC-C 359

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 30 d’octubre de 2019, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de les mesures de 
seguretat als túnels de Vallvidrera (tram. 250-00811/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41754).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer el seguiment, conjuntament amb la societat concessionària dels túnels de 

Vallvidrera, de les mesures que s’han adoptat fins ara amb relació al millorament 
de les mesures de seguretat en aquests túnels i estudiar la possibilitat d’implantar-ne 
d’altres, tenint en consideració la Directiva 2004/54/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, sobre requisits mínims de seguretat per a túnels de la xarxa transeuro-
pea de carreteres.

b) Estudiar la viabilitat tècnica del millorament de la seguretat en els túnels de la 
xarxa viària dependent de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 601/XII del Parlament de Catalunya, sobre el servei de bus 
interurbà entre l’Hospital del Vendrell i Vilanova i la Geltrú
250-00818/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 30.10.2019, DSPC-C 359

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 30 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el servei de bus interurbà de Calafell 
i el Vendrell (tram. 250-00818/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41753).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme les gestions necessà-

ries per a incrementar la freqüència del servei de bus interurbà entre l’Hospital del 
Vendrell i Vilanova i la Geltrú, amb pas per Calafell, i també afegir servei els diu-
menges i festius.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 602/XII del Parlament de Catalunya, sobre la pacificació de 
l’autovia C-31 a Castelldefels
250-00826/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 18, 30.10.2019, DSPC-C 359

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 30 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la pacificació de l’autovia C-31 a Cas-
telldefels (tram. 250-00826/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar (reg. 41077), el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Par-
lamentari Republicà (reg. 41755).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Encarregar, conjuntament amb l’Ajuntament de Castelldefels, un projecte de 

pacificació i de transformació de la carretera C-31 al pas per Castelldefels, com a via 
estructurant suburbana, d’acord amb el seu caràcter vertebrador de diferents siste-
mes urbans supramunicipals que passa per un entorn urbanitzat, per a configurar-la 
com a via ràpida urbana.

b) Encarregar un estudi sobre possibles models econòmics de finançament del 
conjunt o d’una part del cost d’assumir el projecte de transformació.

c) Impulsar aquest treball de futur de manera compartida amb l’Ajuntament de 
Castelldefels i els òrgans de representació al territori, com ara la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Castelldefels i la Taula de Mobilitat de Castelldefels.

d) Rebaixar de manera immediata la velocitat màxima permesa del tram de la 
carretera C-31 al pas per Castelldefels a vuitanta quilòmetres per hora, atès que es 
tracta d’una via que travessa el municipi, amb habitatges a pocs metres a banda i 
banda, i que no disposa de pantalles acústiques.
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e) Cercar el màxim consens al municipi de Castelldefels per a trobar solucions 
de pacificació de la carretera C-31 que siguin compatibles amb la funcionalitat de la 
carretera, vista la necessitat d’aquesta via dins el sistema territorial i metropolità de 
comunicacions interurbanes.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 621/XII del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de 
les plantes de General Cable a Manlleu i a Montcada i Reixac
250-01016/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 42, 13.11.2019, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de novembre de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de les plantes de General Ca-
ble a Manlleu i a Montcada i Reixac (tram. 250-01016/12), presentada per tots els 
grups i subgrups parlamentaris.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reunir-se amb la direcció del grup Prysmian per trobar una solució que eviti 

el tancament les plantes de General Cable a Manlleu (Osona) i a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental) i garantir el manteniment dels llocs de treball.

b) Complir la legislació de defensa de la competència per garantir la diversitat 
del sector.

c) Potenciar i facilitar la recerca d’inversors per tal de mantenir l’activitat pro-
ductiva de les plantes de Manlleu i Montcada i Reixac.

d) Fer les gestions i negociacions oportunes per a mantenir els centres de recerca 
i desenvolupament (R+D) pel que fa a la planta de Manlleu.

e) Fer d’intermediari per facilitar la interlocució entre els treballadors i l’empresa.
f) Sol·licitar un informe jurídic raonat a l’Autoritat Catalana de la Competència 

sobre la incidència del tancament de les plantes, en els termes que estableix la llei 
que regula aquest òrgan.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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1.15. Mocions

Moció 125/XII del Parlament de Catalunya, sobre els efectes 
econòmics de la situació política a Catalunya
302-00151/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 42, 12.11.2019, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de novembre de 2019, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els efectes econòmics de la situació política a Catalunya (tram. 302-
00151/12), presentada per la diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem (reg. 50690), pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 50851) i pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 50853).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya es compromet a garantir l’estabilitat política i la 

seguretat jurídica perquè l’activitat econòmica es pugui desenvolupar amb normali-
tat i per a facilitar-ne el creixement. Davant l’alentiment de l’economia i dels canvis 
disruptius que l’afecten, cal que l’Administració posi les condicions necessàries per 
a permetre’n l’adaptació, la innovació i el creixement.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar una rela-
ció institucional lleial i sincera amb el Govern de l’Estat, des de la renúncia a qual-
sevol iniciativa unilateral o il·legal, per tal d’abordar els temes que són d’interès dels 
ciutadans de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 126/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc
302-00152/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 42, 12.11.2019, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de novembre de 2019, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut 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), presentada pel diputat Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parla-
mentari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 50804) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 50823).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya condemna l’ofensiva militar anomenada «Opera-

ció Primavera de Pau», iniciada per les forces armades turques contra el Kurdistan 
sirià, que comporta l’incompliment dels principis del dret internacional i una nova 
desestabilització de la regió.
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2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per la manca de se-
guretat de la població local, atès que els atacs que tenen lloc a la regió comporten 
una amenaça greu a la seva vida i una violació dels drets humans, cosa que conduirà 
a una nova crisi humanitària, amb morts i desplaçats.

3. El Parlament de Catalunya rebutja l’actitud dels Estats Units amb relació a 
aquest conflicte i la utilització irresponsable que en fa, retirant l’exèrcit i deixant el 
poble kurd en mans de les forces armades d’Erdogan.

4. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb el poble kurd, que 
fa anys que és víctima de persecució, repressió i discriminació.

5. El Parlament de Catalunya dona suport al dret polític d’autodeterminació del 
poble kurd.

6. El Parlament de Catalunya denuncia la venda d’armament de l’Estat espanyol, 
atès que comporta complicitat en: 

a. Els conflictes armats, com és el cas de la venda a Turquia i el que fan les forces 
armades d’aquest país a Síria.

b. Les morts i els desplaçaments causats per aquestes armes.
c. Les morts que tenen lloc a la Mediterrània pels desplaçaments a causa dels 

conflictes armats en què participa amb la venda d’armament, impedint alhora que 
ONG com Open Arms duguin a terme llur tasca humanitària de salvar vides.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a condemnar l’ofensiva unilateral 
iniciada per Turquia al Kurdistan sirià, que comporta l’incompliment dels principis 
del dret internacional i una nova desestabilització de la regió.

8. El Parlament de Catalunya denuncia l’acord entre els presidents de Rússia, 
Vladímir Putin, i Turquia, Recep Tayyip Erdogan, per a crear una «zona de segu-
retat» al Kurdistan sirià. Segons aquest acord, Rússia dona suport explícit i públic 
a la invasió de Rojava per part de Turquia, i militars sirians i russos s’encarregaran 
d’«alliberar» la zona de població kurda.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 127/XII del Parlament de Catalunya, sobre la inversió en 
polítiques socials
302-00153/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 42, 12.11.2019, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de novembre de 2019, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la inversió en les polítiques socials (tram. 302-00153/12), presenta-
da per la diputada Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
50693), pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 50791) i pel 
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
50850).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Comprometre’s a no malversar els diners dels catalans ni desviar-los a cap ac-

tivitat o finalitat il·legal.
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b) Prendre les mesures pertinents per a lluitar activament contra la corrupció, per 
mitjà de la creació i l’aplicació d’un marc adequat que tingui com a objectiu prote-
gir les persones físiques o jurídiques que, en les relacions amb els poders públics, 
detectin qualsevol tipus de mala praxi o d’activitat il·legal, i que permeti prevenir la 
corrupció en l’Administració pública. En aquest sentit, el Parlament reconeix, entre 
altres mesures, la necessitat d’impulsar de manera urgent la tramitació de la propo-
sició de llei de lluita contra la corrupció i protecció integral dels alertadors, per a 
disposar d’un marc normatiu adequat.

c) Incrementar, en l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 
l’any 2020, que s’hauria d’aprovar amb caràcter imminent, els recursos destinats a 
polítiques socials, de manera que, juntament amb els recursos destinats a educació i 
a salut, es tendeixi a assolir el 80% de la despesa no financera.

d) Complir el que estableix la Moció 93/XII, sobre la inacció social del Govern, 
en el termini que fixa la mateixa moció, que és a punt de vèncer, amb l’objectiu d’as-
segurar la protecció de la infància i l’adolescència i d’aclarir la gestió duta a terme 
en els darrers anys, fent una auditoria de la gestió de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència dels darrers deu anys, per mitjà de la contractació d’una 
entitat externa i independent, i presentant-la en seu parlamentària durant el període 
de sessions actual.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 128/XII del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions de la 
policia
302-00154/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 42, 12.11.2019, DSPC-P 72

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de novembre de 2019, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les actuacions de la policia (tram. 302-00154/12), presentada pel 
diputat Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
50692), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 50852) i pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 50854).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Exigir al Govern de l’Estat que les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, 

en cas d’actuació a Catalunya sota la coordinació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra, adaptin llurs tècniques i protocols de garantiment de l’ordre 
públic als mateixos que utilitza la policia catalana, basats en les conclusions aprova-
des pel Parlament de Catalunya, i que, en conseqüència, no utilitzin bales de goma.

b) Garantir que els periodistes degudament identificats puguin fer la feina de 
manera segura, adoptant mesures consensuades amb el Col·legi de Periodistes per a 
garantir el dret a la informació dels mitjans de comunicació.

c) Fer pública la instrucció que regula l’ús de projectils viscoelàstics de precisió 
( foam) per part del Cos de Mossos d’Esquadra.

d) Investigar, amb relació al dispositiu d’ordre públic desplegat a Catalunya des-
prés de la Sentència del Tribunal Suprem 459/2019, tots els incidents en què hi hagi 
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algun indici d’ús antireglamentari dels materials i tècniques antiavalots o s’hagi po-
gut fer un ús indegut o desproporcionat de la força, i depurar responsabilitats.

e) Investigar els casos en què hi hagi pogut haver algun tipus de connivència 
d’algun agent concret del Cos de Mossos d’Esquadra amb empreses que ofereixen 
serveis de desallotjament extrajudicial i amb grups feixistes organitzats, concreta-
ment amb els que el 17 d’octubre es van concentrar a la plaça d’Artós, de Barcelona.

f) Vetllar perquè la ciutadania pugui identificar fàcilment, per mitjà del núme-
ro operatiu policial (NOP), tots els agents policials que exerceixen funcions d’ordre 
públic i garantir així el compliment de la norma que estableix que aquest ha d’ésser 
sempre visible.

g) Revisar la normativa d’identificació dels agents policials amb funcions d’ordre 
públic, en el termini de sis mesos, perquè sigui obligatòria per a tots els agents que 
exerceixin aquestes funcions, i establir una nova tipologia d’identificació que sigui 
visible per davant i per darrere, també al casc, des d’una distància de seguretat i amb 
un codi curt i fàcil de recordar.

h) Garantir, per mitjà de la Direcció General de Policia, fins que no s’aprovi una 
nova regulació, que totes les unitats del Cos de Mossos d’Esquadra amb funcions 
d’ordre públic compleixin la Instrucció 6/2013 i portin sempre visible el número 
operatiu policial a la part posterior superior de l’uniforme, independentment que la 
portin també en altres peces de protecció.

i) Revisar els protocols d’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra en els episo-
dis de desallotjament, en col·laboració amb les organitzacions socials i els serveis 
socials municipals corresponents en matèria d’habitatge, i coordinadament amb els 
òrgans judicials i l’administració competent en matèria de protecció de menors. La 
nova instrucció que reguli aquests protocols, en episodis de desallotjament extra-
judicial, ha de garantir la seguretat de les persones residents en els habitatges i ha 
d’impedir l’actuació il·legal de les empreses o els grups executors dels dits desallot-
jaments.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les subvencions del Departament de la 
Presidència i els beneficis fiscals a entitats de dubtosa utilitat social
300-00188/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 12.11.2019, DSPC-P 72.

Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
300-00190/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 12.11.2019, DSPC-P 72.
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Interpel·lació al Govern sobre la universitat
300-00191/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 12.11.2019, DSPC-P 72.

Interpel·lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la 
desacceleració de l’activitat econòmica
300-00192/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 12.11.2019, DSPC-P 72.

Interpel·lació al Govern sobre el tancament de les universitats 
imposat pels violents
300-00193/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 12.11.2019, DSPC-P 72.

Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes
300-00195/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 12.11.2019, DSPC-P 72.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 12.11.2019, DSPC-P 72.

Interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l’Assemblea d’Electes 
de Catalunya
300-00198/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 12.11.2019, DSPC-P 72.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el tancament d’una línia de P3 a l’Escola 
Sant Joan, de Berga
250-00813/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 21, tinguda el 14.11.2019, 
DSPC-C 366.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les dues línies de P3 
a l’Escola Sant Joan, de Berga
250-00825/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 21, tinguda el 14.11.2019, 
DSPC-C 366.

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les 
eleccions del 10 de novembre de 2019
300-00197/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 42, del Ple del Parlament, tinguda el 12.11.2019, DSPC-P 72.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica
200-00009/12

ACORD DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 50618 i 50935).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, i atesa la tramitació pel procediment 
d’urgència acordada, s’acorda que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són 
fixats amb caràcter d’urgència.
Així mateix, s’acorda que aquests terminis siguin improrrogables.
Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2019.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 5 de novembre de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del president de la Generalitat de Catalunya i del vicepresident del 

Govern i conseller d’Economia i Hisenda, s’aprova la iniciativa SIG19VEH1528 
Proposta d’acord del Govern pel qual se sol·licita al Parlament de Catalunya l’apli-
cació de la reducció dels terminis previstos a l’article 107.4 del Reglament del Par-
lament de Catalunya en relació amb el Projecte de llei de modificació de la Llei 
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 5 de novembre de 2019.

Acord del Govern pel qual se sol·licita al Parlament de Catalunya 
l’aplicació de la reducció dels terminis previstos a l’article 107.4 del 
Reglament del Parlament de Catalunya en relació amb el Projecte de llei 
de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel 
que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica
El Govern, en la sessió del dia 29 d’octubre de 2019, va aprovar el Projecte de 

llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a 
l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i 
va acordar la seva remissió al Parlament de Catalunya, tot sol·licitant, a l’empara del 
que disposa l’article 107.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, la tramitació 
pel procediment d’urgència.

Tenint en compte que resulta necessari que la meritació del tribut esmentat es 
produeixi durant l’exercici del 2019, l’entrada en vigor de la llei s’ha de produir 
abans del 31 de desembre del referit any; 

Per tot això, a proposta del president de la Generalitat de Catalunya i del vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, el Govern

Acorda: 
Sol·licitar al Parlament de Catalunya que la tramitació del Projecte de llei de mo-

dificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost 
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sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica es porti 
a terme d’acord amb el que disposa l’article 107.4 del Reglament del Parlament de 
Catalunya.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’esport de Catalunya
202-00009/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2019.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 19.11.2019 al 25.11.2019).
Finiment del termini: 26.11.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 19.11.2019 al 25.11.2019).
Finiment del termini: 26.11.2019; 10:30 h.

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

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 42, tinguda el 12.11.2019, DSPC-P 72.
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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 protecció dels menors del 
desenvolupament de trastorns pel consum abusiu d’alcohol i altres 
substàncies
250-00951/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49803 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49803)

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

1. Continuar desenvolupant accions preventives de conscienciació i sensibilitza-
ció dels efectes nocius del consum abusiu d’alcohol impulsades a través dels mitjans 
més adequats, d’acord amb el públic objectiu, en l’àmbit de les festes majors.

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

2. D’acord amb aquestes actuacions, seguir impulsant l’adopció de les mesures 
pertinents en col·laboració amb les administracions locals i d’altres agents implicats 
per a conscienciar dels efectes del consum d’alcohol dels menors en espais públics, 
especialment en el context de festes majors i caps de setmana.

Proposta de resolució sobre la planificació i posada en marxa d’un 
centre d’urgències d’atenció primària al nou equipament sanitari 
projectat a Premià de Dalt
250-00963/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49811 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49811)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que el nou centre 
mèdic projectat a Premià de Dalt, Víctor Català, es projecti tal i com va ser acordat 
entre l’Ajuntament i el Servei Català de la Salut assegurant que la població de Pre-
mià de Dalt tingui garantida l’assistència sanitària les 24 hores del dia, tots els dies 
de l’any, i que es doti dels recursos necessaris per a fer-la efectiva.
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Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a la vacuna contra el 
virus del papil·loma humà
250-00964/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49810 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49810)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar garantint la gratuïtat en 
la vacunació anti-virus del papil·loma humà d’acord amb les indicacions de vacuna-
ció sistèmica i selectiva que recull el Manual de Vacunacions de Catalunya i assegu-
rar-ne la vacunació a aquelles que han estat excloses per la retirada del finançament 
del Departament de Salut.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51058 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 14.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51058)

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

Elaborar durant l’any 2020 el Full de ruta de l’economia circular de Catalunya, 
com a actualització de l’anterior Estratègia d’impuls a l’economia verda i circular 
(aprovada per l’Acord Gov/73/2015, de 26 de maig) que estableixi les línies de tre-
ball, actuacions i fites fonamentals a desplegar a curt i mig termini perquè l’econo-
mia circular esdevingui un motor de la competitivitat, la innovació i l’ocupació, i 
contribueixi a reduir els riscos ambientals a Catalunya. Aquest ha de ser un instru-
ment clau per a impulsar una visió conjunta de Govern, societat i sector privat en 
economia circular, que es debatrà i consensuarà amb els principals agents econò-
mics i socials del país.

Així mateix, el full de ruta incorporarà un sistema de seguiment que inclogui 
aquells indicadors claus d’economia circular dels que es disposi de les dades per 
estimar-los i que estiguin alineats a EUROSTAT.
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Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques al Prat de 
Llobregat
250-00988/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51048 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51048)

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

1. Assegurar per que els diferents dispositius assistencials d’atenció primària i 
d’atenció hospitalària de referència per al municipi, garanteixin l’atenció pediàtrica 
les 24 hores del dia durant tots els dies de l’any als nens i nenes del Prat de Llobregat.

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

2. Destinar els recursos necessaris al servei de pediatria del Prat de Llobregat, 
agilitzant les substitucions, per garantir l’adequació del nombre de pediatres efectiu 
sigui el que correspongui en tot moment.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla integral de 
l’Alzheimer per al període 2020-2023
250-00990/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51049 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51049)

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

1. Posar en marxa, tant bon punt s’hagi finalitzat el Pla d’atenció sanitària a les 
persones amb deteriorament cognitiu i demències de Catalunya en coordinació amb 
la «Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salut» 
que haurà de contemplar, entre d’altres, les següents qüestions: 

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

a) Desenvolupar les dades referents a l’Alzheimer i altres demències que hi ha a 
Catalunya segons el tipus de pacients diagnosticats, tractats i atesos.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i supressió

b) Dotar amb la formació específica necessària els professionals sanitaris i so-
cials, amb la formació específica per atendre eficaçment aquests pacients.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

d) Creació d’unitats multidisciplinàries d’acord amb els criteris determinats pel 
Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu i demències de 
Catalunya, per a l’abordatge clínic i/o sociosanitari d’aquesta patologia.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
D’addició i supressió 

e) Presentar abans de finalitzar l’any 2019 el Pla d’atenció sanitària a les perso-
nes amb deteriorament cognitiu i demències de Catalunya, i un cop finalitzat elabo-
rar un estudi dels costos reals de la malaltia de l’Alzheimer, en un període no supe-
rior a sis mesos.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació i addició 

f) Impulsar mesures de promoció d’hàbits saludables que permetin un diagnòstic 
precoç i la prevenció de la malaltia.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació, supressió i addició 

g) Impulsar els tractaments adequats d’estimulació cognitiva tecnològica, junta-
ment amb els tradicionals, per la prevenció cognitiva comptant amb les Associaci-
ons de Familiars d’Alzheimer com instrument essencial i deliberatiu en la definició 
de polítiques sanitàries futures.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació i addició 

h) Vetllar per que l’atenció domiciliària de l’atenció primària de salut doni res-
posta a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda que no es puguin des-
plaçar a un centre d’atenció primària.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
De modificació

i) Implantar un nou model d’atenció diürna d’acord amb el Pla Estratègic de Ser-
veis Socials de Catalunya per a malalts d’Alzheimer i instar als ens locals a adaptar 
a les necessitats actuals el transport no sanitari d’aquests pacients.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (10)
De modificació

j) Implementar un pla de formació dirigit als professionals, amb l’objectiu d’afa-
vorir el diagnòstic precoç.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (11)
De modificació

l) Promoure aliances de col·laboració amb entitats del tercer sector per alinear la 
complementarietat en la cartera de serveis pública.
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Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (12)
De modificació

m) Garantir que els programes de suport donin cobertura als malalts que viuen 
en municipis que no disposen de centres sociosanitaris.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (13)
De modificació

2. Reforçar i incrementar la cobertura dels serveis respir i d’altres serveis de suport a 
les famílies cuidadores per reduir la sobrecàrrega que suporten els familiars, que en mol-
tes ocasions es tradueixen en un augment de les despeses familiars, sanitàries i socials.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (14)
De modificació

3. Presentar davant la Comissió de Salut, amb una periodicitat anual, de l’avalu-
ació i el grau de compliment del Pla d’atenció sanitària a les persones amb deterio-
rament cognitiu i demències de Catalunya.

Proposta de resolució sobre els metges que pateixen malalties 
mentals o addiccions
250-00991/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51046 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 13.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51046)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant, 
des del Departament de Salut, l’elaboració i execució, en el termini d’un any, d’un 
programa específic que permeti detectar situacions de metges del Sistema Públic 
de Salut afectats per trastorns mentals i/o addiccions, per tal de garantir que reben 
l’atenció necessària i evitar que es puguin arribar a produir situacions de mala praxi 
induïda per aquestes situacions.

Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem 
sobre els fets del Primer d’Octubre
250-01015/12

PRÒRROGA PARCIAL DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PSC-Units; GP Cs; GP CatECP (reg. 50352;  50471; 50514).
Pròrroga del termini per a presentar esmenes a la proposta de resolució, llevat de 
l’incís de l’apartat 11 afectat per la suspensió parcial de la tramitació acordada pel 
Tribunal Constitucional el 5 de novembre de 2019 (BOPC 464, del 12 de novembre 
de 2019): 4 dies hàbils (del 13.11.2019 al 18.11.2019).
Finiment del termini: 19.11.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord sobre la utilització de mitjans audiovisuals en les comissions
395-00080/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de novembre de 2019, ha 
acordat: 

1. Si els membres del Parlament, els del Govern o els compareixents, durant la 
substanciació de preguntes orals, compareixences o sessions informatives, volen re-
córrer al suport d’elements de caràcter audiovisual, ho poden sol·licitar a la mesa 
de la comissió corresponent fins a tres dies abans de la celebració de la sessió cor-
responent. En la sol·licitud caldrà identificar la font del material audiovisual que es 
proposa exhibir.

2. La mesa de la comissió pot acordar motivadament denegar la utilització d’ele-
ments audiovisuals, tant si els considera tècnicament inviables, com si són incongru-
ents amb el contingut de la iniciativa a debatre, o si existeixen raons de naturalesa 
jurídica que ho aconsellen.

3. Si la mesa de la comissió aprova la sol·licitud, els serveis de la cambra han de 
posar a disposició de qui ho hagi sol·licitat els mitjans tècnics escaients. A aquests 
efectes, i amb caràcter previ a la celebració de la sessió, els peticionaris han de re-
metre als serveis de la cambra una còpia del suport informàtic o audiovisual, o de la 
reproducció impresa de què es tracti.

4. El temps de projecció de l’audiovisual o la durada del tall de veu s’imputa al 
temps establert pel Reglament per a formular la pregunta o la intervenció de què es 
tracti.

5. En el cas de la utilització d’elements audiovisuals en el si la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s’han d’em-
prar els elements audiovisuals emesos pels mitjans de la Corporació, si bé la mesa 
de la comissió pot autoritzar excepcionalment la reproducció d’elements audiovi-
suals aliens a aquests mitjans, en els termes que determina l’apartat 1.

Així mateix s’acorda la seva publicació en el BOPC.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre el suport que va donar als comitès de 
defensa de la República, el respecte de les resolucions judicials i 
l’acatament de l’ordenament constitucional
361-00017/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.
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Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre la seva relació amb els detinguts per 
l’Audiència Nacional per presumpta pertinença a grup terrorista i 
sobre el presumpte coneixement dels plans previstos pels anomenats 
«equips de resposta tàctica»
361-00018/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre la seva presumpta vinculació amb les 
eventuals accions al Parlament d’un grup dels comitès de defensa de 
la República
361-00019/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre la seva presumpta relació amb els detinguts 
que presumptament volien actuar contra el Parlament i el seu 
presumpte coneixement dels plans previstos
361-00020/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada pel Ple del Parlament, en la sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup de 
debat d’Economistes davant la Crisi, la Junta del Centre d’Anàlisi i 
Programes Sanitaris i la Junta del Fòrum Català d’Atenció Primària 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el document 
«Algunes propostes de millora del sistema sanitari públic»
356-00594/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 48974).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 13.11.2019.
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Sol·licitud de compareixença d’Aurora Martín, representant de 
l’Associació Catalana per la Infància Maltractada, davant la 
Comissió d’Igualtat de les persones perquè informi sobre l’atenció 
i el tractament a persones adultes que van patir abusos sexuals en 
la infantesa
356-00630/12

SOL·LICITUD

Presentació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 50605).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 11.11.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió 
Assessora en Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la tasca de la Comissió Assessora
356-00634/12

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Espigares Tribó, del GP ERC (reg. 51270).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 13.11.2019.
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