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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 la prevenció de la radicalització i 
l’extremisme violent que porten els joves al terrorisme
250-00229/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15390 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 15.10.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 15390)

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

1. Desenvolupar programes de prevenció social en l’àmbit dels extremismes vio-
lents per a aquells professionals que tractin amb persones joves en els diferents àm-
bits d’intervenció social.

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

2. Desenvolupar accions de comunicació i sensibilització especialitzada per a de-
senvolupar narratives que contrarestin el discurs ideològic dels extremismes violents.

Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista
250-00362/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18473; 18503; 18953).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2 
entre Lleida i les Borges Blanques
250-00363/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18474; 18504; 18954).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell Social de la 
Llengua de Signes Catalana
250-00364/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18014; 18081; 18383).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.10.2018 al 22.10.2018).
Finiment del termini: 23.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels 
treballadors públics
250-00365/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18015; 18082; 18384).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.10.2018 al 22.10.2018).
Finiment del termini: 23.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes 
de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès
250-00366/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18016; 18083; 18385).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.10.2018 al 22.10.2018).
Finiment del termini: 23.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou 
edifici de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00367/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18017; 18084; 18386).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.10.2018 al 22.10.2018).
Finiment del termini: 23.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària a Gavà
250-00368/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18018; 18085; 18387).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.10.2018 al 22.10.2018).
Finiment del termini: 23.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00369/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18019; 18086; 18388).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.10.2018 al 22.10.2018).
Finiment del termini: 23.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut 
Bruguers, a Gavà
250-00370/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18020; 18087; 18389).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.10.2018 al 22.10.2018).
Finiment del termini: 23.10.2018; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del cap del Gabinet Tècnic del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els motius pels 
quals va rebre de l’Institut d’Estadística de Catalunya una còpia del 
Registre de població de Catalunya, l’ús que se’n va fer i les entitats 
amb qui va compartir aquestes dades
356-00213/12

SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 18219).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 10.10.2018.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública a la consellera de la Presidència
330-00042/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 18582 / Coneixement: 15.10.2018

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 comp-
te que durant l’absència del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 
del dia 13 d’octubre fins al dia 15 d’octubre de 2018, ambdós inclosos, s’encarrega-
rà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 4 d’octubre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El decret 213/2018, de 4 d’octubre, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública a la consellera de la Presidència des 
del dia 13 d’octubre fins al dia 15 d’octubre de 2018, ambdós inclosos, és publicat al 
DOGC 7724, d’11 d’octubre de 2018.
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