
TAUL A DE CONT INGUT

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 de dos restaurants de la platja Llarga de 
Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat Residencial de Tarragona
250-00506/12
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute de la Ge-
neralitat
250-00571/12
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del teixit econòmic
250-00580/12
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern
250-00873/12
Rebuig 5

Proposta de resolució de reprovació del director del Centre d’Estudis d’Opinió
250-00878/12
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat a l’activitat dels 
grups parlamentaris per a sufragar despeses del referèndum il·legal de l’1 d’octubre
250-00903/12
Rebuig 6

Proposta de resolució sobre el projecte IdentiCat
250-00954/12
Rebuig 6

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 l’esport de Catalunya
202-00009/12
Integració en una única tramitació 7

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12
Integració en una única tramitació 7

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament dels protocols d’actuació davant els 
atacs d’ossos
250-00993/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · quart període · número 474 · divendres 22 de novembre de 2019



BOPC 474
22 de novembre de 2019

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre la protecció de persones i animals en terrenys amb pous
250-00994/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular d’educació física en 
l’educació primària i l’educació secundària
250-00995/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques actives de prevenció de riscos 
contra la contaminació atmosfèrica
250-00996/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la gestió del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània, 
de Tarragona
250-00997/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres compromeses en els sectors 
del canal Segarra-Garrigues
250-00998/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre les afectacions mediambientals de l’empresa paperera 
Sarrià, SL, de Sarrià de Ter
250-00999/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic del litoral de les comarques 
gironines
250-01000/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el Conservatori de Música Isaac Albéniz, de Girona
250-01001/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’envelliment de la població de Manresa
250-01002/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució de suport als defensors dels drets humans
250-01003/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la reforma de la normativa d’identificació dels policies 
en funcions d’ordre públic
250-01004/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32
250-01005/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la reparació de la carretera que uneix Estac amb la N-260
250-01006/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret de les dones amb discapacitat 
auditiva a tenir un intèrpret en el moment del part
250-01007/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la rendició de comptes per part de la Generalitat
250-01008/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors de la Generalitat
250-01009/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la dotació del parc mòbil de l’àrea bàsica policial Selva 
Litoral amb els vehicles necessaris
250-01010/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10
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Proposta de resolució de reprovació del conseller d’Interior per l’increment de la 
violència policial en casos de desnonament
250-01011/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base de Ryanair a l’aero-
port de Girona
250-01012/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 en el tram entre Llei-
da i Àger
250-01013/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució de condemna dels fets esdevinguts en el CAP Les Corts, de 
Barcelona
250-01014/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 11

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes
302-00164/12
Rectificació del text presentat 12

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord relatiu a la integració de la Proposició de llei de l’esport de Catalunya i la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
395-00084/12
Acord 13

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 154/XII, sobre l’avaluació dels casos de 
malnutrició infantil
290-00134/12
Criteri sobre el compliment 14

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència d’una representació de Foment del Treball Nacional 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
353-00154/12
Substanciació 14

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec amb relació a la Pro-
posició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la 
Generalitat
353-00155/12
Substanciació 14

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels 
alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00157/12
Substanciació 15
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Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància de Save the 
Children, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model Barnahus 
com a recurs per a atendre els infants víctimes d’abús sexual i llurs famílies
357-00580/12
Substanciació 15

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 d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00178/12
Presentació: president de la Generalitat 15
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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 de dos restaurants de 
la platja Llarga de Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat 
Residencial de Tarragona
250-00506/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 12, tinguda el 
20.11.2019, DSPC-C 375.

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del 
deute de la Generalitat
250-00571/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 12, tinguda el 
20.11.2019, DSPC-C 375.

Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del 
teixit econòmic
250-00580/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 12, tinguda el 
20.11.2019, DSPC-C 375.

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern
250-00873/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 20, tinguda el 
20.11.2019, DSPC-C 372.

Proposta de resolució de reprovació del director del Centre d’Estudis 
d’Opinió
250-00878/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 20, tinguda el 
20.11.2019, DSPC-C 372.
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Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat 
a l’activitat dels grups parlamentaris per a sufragar despeses del 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre
250-00903/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 20, tinguda el 
20.11.2019, DSPC-C 372.

Proposta de resolució sobre el projecte IdentiCat
250-00954/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la  
sessió 15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.
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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 l’esport de Catalunya
202-00009/12

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

INTEGRACIÓ EN UNA ÚNICA TRAMITACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

N. de la R.: L’acord d’integració en una única tramitació es reprodueix a la secció 
4.40, NT 395-00084/12.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament dels protocols d’actuació 
davant els atacs d’ossos
250-00993/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51681; 51785).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de persones i animals en 
terrenys amb pous
250-00994/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51682; 51786).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular 
d’educació física en l’educació primària i l’educació secundària
250-00995/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51683; 51787).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques actives de 
prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica
250-00996/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51684; 51807).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió del Palau d’Esports de l’Anella 
Mediterrània, de Tarragona
250-00997/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51685; 51806).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres compromeses en 
els sectors del canal Segarra-Garrigues
250-00998/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51686; 51805).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les afectacions mediambientals de 
l’empresa paperera Sarrià, SL, de Sarrià de Ter
250-00999/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 51503; 51687; 51804).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic del litoral de 
les comarques gironines
250-01000/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 51504; 51688; 51803).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Conservatori de Música Isaac Albéniz, 
de Girona
250-01001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 51505; 51689; 51802).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’envelliment de la població de Manresa
250-01002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51690; 51801).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport als defensors dels drets humans
250-01003/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 51506; 51691; 51800).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reforma de la normativa 
d’identificació dels policies en funcions d’ordre públic
250-01004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 51507; 51692; 51799).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista 
C-32
250-01005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 51508; 51693; 51798).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reparació de la carretera que uneix 
Estac amb la N-260
250-01006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 51509; 51694; 51797).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret de les dones 
amb discapacitat auditiva a tenir un intèrpret en el moment del part
250-01007/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51695; 51796).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la rendició de comptes per part de la 
Generalitat
250-01008/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51696; 51795).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors de la 
Generalitat
250-01009/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51697; 51794).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació del parc mòbil de l’àrea 
bàsica policial Selva Litoral amb els vehicles necessaris
250-01010/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51698; 51792).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de reprovació del conseller d’Interior per 
l’increment de la violència policial en casos de desnonament
250-01011/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 51510; 51699; 51793).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base de 
Ryanair a l’aeroport de Girona
250-01012/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51700; 51791).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 en el 
tram entre Lleida i Àger
250-01013/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51701; 51790).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna dels fets esdevinguts en el CAP 
Les Corts, de Barcelona
250-01014/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51702; 51789).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.

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 Cs; SP CUP-CC; GP PSC-Units; GP JxCat; GP ERC (reg. 51511; 
51623; 51649; 51707; 51788).
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): 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2019; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències 
masclistes
302-00164/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 51780 / Coneixement: Presidència del Parlament, 20.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comunica a la 

Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la moció subsegüent a una 
interpel·lació (tram. 302-00164/12) presentada el 18/11/2019 i amb número de regis-
tre 51496.

On hi diu: 
«3.d. La Llei de l’Habitatge, que cronifica la dependència econòmica i l’autono-

mia de les dones envers els homes.»

Hi ha de dir: 
«3.d. Aquells aspectes de les diferents lleis que cronifiquen la dependència eco-

nòmica i la manca d’autonomia de les dones envers els homes, especialment en ma-
tèria d’habitatge.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord relatiu a la integració de la Proposició de llei de l’esport 
de Catalunya i la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
395-00084/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 de novembre de 2019, un 
cop escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat la integració d’aquestes iniciatives i 
que el text de base dels treballs de la ponència sigui la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya (tram. 202-00059/12), a la qual s’hauran de dirigir, si 
n’hi ha, les esmenes a l’articulat per part dels grups o dels diputats.

Això no obsta perquè la iniciativa legislativa popular, Proposició de llei de l’es-
port de Catalunya (tram. 202-00009/12), figuri com a document de treball de la po-
nència.

Durant la tramitació de la iniciativa resultant de la integració, la comissió pro-
motora de la Proposició de llei de l’esport de Catalunya (tram. 202-00009/12) man-
tindrà la seva condició derivada de les especialitats en el procediment legislatiu de 
les iniciatives legislatives populars a què fan referència els articles 141 i 142 del Re-
glament del Parlament.

Així, una vegada tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar la iniciativa 
legislativa, la comissió promotora podrà participar en la tramitació davant la comis-
sió parlamentària corresponent per mitjà de les actuacions següents: 

a) Ésser escoltada en els termes que el reglament estableix per a les comparei-
xences de les organitzacions i els grups socials en el procediment legislatiu, abans 
que s’obri el període de presentació d’esmenes a l’articulat.

b) Proposar compareixences de persones i entitats en el tràmit anterior.
c) Designar un representant perquè assisteixi a la primera reunió de la ponència 

nomenada per la comissió.
d) Participar, per mitjà del seu representant, amb veu però sense vot, en les reu-

nions de la ponència.
Una vegada dictaminada la proposició de llei en comissió, el debat en el Ple co-

mençarà amb la intervenció dels promotors de la iniciativa.
La comissió promotora, als efectes del que estableixen els apartats 1 i 2 de l’ar-

ticle 141 del Reglament, haurà de designar un representant i un suplent per mitjà 
d’un escrit adreçat a la mesa de la comissió. Ambdós hauran d’ésser membres de la 
comissió promotora.

La comissió promotora podrà fer arribar a la Mesa del Parlament propostes o 
queixes relatives a la tramitació de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la 
Junta de Portaveus, haurà de respondre a la comissió en el termini de quinze dies a 
comptar de la recepció de les dites propostes o queixes.

Així mateix, d’acord amb l’article 142 del Reglament, els serveis jurídics del Par-
lament assessoraran la comissió promotora amb relació al compliment dels requisits 
formals durant tota la tramitació de la iniciativa legislativa, i tant els serveis lingüís-
tics com els serveis jurídics assessoraran la ponència.

D’acord amb l’article 15 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa le-
gislativa popular, si es dissol el Parlament mentre s’estigui tramitant la iniciativa, 
la tramitació continuarà en la nova legislatura i serà la Mesa del Parlament, d’acord 
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amb la Junta de Portaveus, qui acordarà el tràmit a partir del qual es reprendrà el 
procediment legislatiu.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent  

i Ramió

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 154/XII, sobre l’avaluació dels 
casos de malnutrició infantil
290-00134/12

CRITERI SOBRE EL COMPLIMENT

En la sessió de la Comissió de la Infància tinguda el 19.11.2019, de conformitat amb 
l’article 168.4 en relació amb l’article 162 del Reglament del Parlament, els grups 
parlamentaris han fixat llur posició en relació amb el compliment de la Resolució 
154/XII, sobre l’avaluació dels casos de malnutrició infantil. Finalment, a sol·licitud 
de Beatriz Silva Gallardo, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 
42230), la presidenta de la Comissió ha requerit el pronunciament de la Comissió, la 
qual ha considerat que el Govern ha donat compliment a la damunt dita Resolució.
Acord: Comissió de la Infància, 19.11.2019.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00154/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: PL de protecció integral dels aler-
tadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 18.11.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00155/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: PL de protecció integral dels aler-
tadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 18.11.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat
353-00157/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: PL de protecció integral dels aler-
tadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 18.11.2019.

Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància 
de Save the Children, davant la Comissió de la Infància per a 
informar sobre el model Barnahus com a recurs per a atendre els 
infants víctimes d’abús sexual i llurs famílies
357-00580/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
19.11.2019, DSPC-C 370.

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 d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00178/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 51708 / Coneixement: 19.11.2019

Al president del Parlament de Catalunya
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, des del dia 19 de novembre fins al 22 de novembre de 2019, mentre 
romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 236/2019, de 15 de novembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 19 de novembre fins al 22 de no-
vembre de 2019, és publicat al DOGC 8005, del 19 de novembre de 2019.
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