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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 conscienciació sobre els efectes i 
l’impacte en el medi ambient de l’abús del plàstic
250-00473/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25137 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 08.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25137)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Promoure una Continuar impulsant campanyaes de conscienciació, perquè la 

societat conegui els efectes que està causant l’abús del plàstic i l’impacte en el mar, 
els oceans i en sobre el medi ambient d’una gestió no sostenible dels residus i res-
saltar com es podria revertir la situació si tots reciclem correctament.

Proposta de resolució sobre les emissions de les grans instal·lacions 
de combustió
250-00474/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25139 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 08.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25139)

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

Realitzar, al llarg del 2019, un estudi per a l’establiment d’un impost sobre les 
activitats econòmiques que generen gasos amb efecte hivernacle.



BOPC 234
10 de gener de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 4

Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
250-00476/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24959 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 08.01.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 24959)

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

1. El Parlament constata la necessitat de trobar una solució a la crisis económica, 
política y humanitaria que travessa la República Bolivariana de Veneçuela i que està 
provocant la sortida de més d’un milió de persones a l’exterior, especialment als paï-
sos limítrofs amb Veneçuela.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre la proposta de nova política agrària comuna
355-00046/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació (reg. 24240).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 13.12.2018.

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre la dimissió del director del Centre Penitenciari Brians I
355-00047/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament de Justícia (reg. 25123).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 26.12.2018.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 3846/2018, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, contra els acords de la Mesa del 26 
de juny i del 2 de juliol de 2018
383-00009/12

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 25230 / Provisió del president del TC del 27.12.2018

Acord: Presidència del Parlament, 07.01.2019.
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