
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 631/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Carta catalana per als drets 
i les responsabilitats digitals
250-00894/12
Adopció 9

Resolució 632/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques d’igualtat en la 
funció pública
250-00908/12
Adopció 9

Resolució 634/XII del Parlament de Catalunya, sobre la comunicació a la Federa-
ció Catalana de Criquet del procés de creació d’una instal·lació esportiva per a la 
pràctica del criquet
250-00877/12
Adopció 10

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 la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12
Retirada 11

Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels centres espe-
cials de treball
250-00770/12
Rebuig 11

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12
Rebuig 11

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de bloqueig a Catalunya i Espanya
300-00194/12
Retirada 11

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 restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
Ponència per a elaborar l’Informe 12
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a designar un senador o senadora que ha de representar la Ge-
neralitat al Senat
280-00002/12
Resolució de la presidència del Parlament per la qual es proposa la designació d’un senador 
perquè representi la Generalitat al Senat 13

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures urgents per a erradicar la venda a 
la manta i la venda ambulant il·legal
250-00975/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-00976/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia de la celebració del tras-
torn específic del llenguatge
250-00986/12
Esmenes presentades 14

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 14

Proposta de resolució sobre la protecció de persones i animals en terrenys amb pous
250-00994/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

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 15

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 15

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 15

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 15

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 16

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic del litoral de les comarques 
gironines
250-01000/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el Conservatori de Música Isaac Albéniz, de Girona
250-01001/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’envelliment de la població de Manresa
250-01002/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució de suport als defensors dels drets humans
250-01003/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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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 17

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32
250-01005/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

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 17

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 17

Proposta de resolució sobre la rendició de comptes per part de la Generalitat
250-01008/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors de la Generalitat
250-01009/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

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 18

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 18

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 18

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 18

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 19

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 19

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya
300-00199/12
Presentació: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 19

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis públics
300-00200/12
Presentació: SP CUP-CC 19

Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes
300-00201/12
Presentació: GP CatECP 20

Interpel·lació al Govern sobre la limitació dels drets digitals
300-00202/12
Presentació: GP JxCat 20
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Interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les eleccions del 10 de 
novembre
300-00203/12
Presentació: GP JxCat 21

Interpel·lació al Govern sobre l’educació a temps complet
300-00204/12
Presentació: GP ERC 21

Interpel·lació al Govern sobre el despoblament rural
300-00205/12
Presentació: GP ERC 21

Interpel·lació al Govern sobre les oportunitats perdudes per al teixit empresarial
300-00206/12
Presentació: GP Cs 22

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’ordre públic
300-00207/12
Presentació: GP Cs 22

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les me-
sures adoptades per a protegir els servidors públics de la Generalitat de pressions 
polítiques per part del Govern
354-00159/12
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’acord 
perquè els servidors públics de la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 
d’octubre i el 6 de desembre
354-00160/12
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el 
projecte IdentiCAT
354-00173/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la 
presumpta vinculació del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb 
els comitès de defensa de la República
354-00184/12
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre 
les paraules que ha adreçat el conseller d’Educació als funcionaris del Departament
354-00189/12
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la 
creació d’una oficina tècnica per a impulsar la generació, la captació i la retenció 
del talent digital
354-00190/12
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els 
objectius de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
354-00199/12
Acord sobre la sol·licitud 24
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta de l’Observa-
tori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi so-
bre l’activitat i les mesures adoptades els darrers anys per l’Observatori dels Drets 
de la Infància
356-00511/12
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els riscos digitals 
a què estan exposats els menors
356-00513/12
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut davant 
la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat 
Funcional d’Abusos a Menors
356-00519/12
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca 
que du a terme la Unitat Funcional d’Abusos a Menors
356-00520/12
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància de 
Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l’informe «Vio-
lència viral: anàlisi de la violència contra la infància i l’adolescència en l’entorn digital»
356-00523/12
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de menors de la 
Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi 
sobre la protecció dels menors en l’entorn digital
356-00524/12
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui el protocol d’acollida 
dels menors no acompanyats
356-00543/12
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Torruella i Torres, director general del Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública perquè informi sobre els projectes desenvolupats per 
aquest centre
356-00565/12
Retirada de la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença del director gerent de Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública perquè informi sobre els projectes desenvolupats per aquest centre
356-00566/12
Rebuig de la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de Manel Torrent Aixa, director de l’Institut Català 
d’Energia, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
els resultats del Pla d’acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per 
als vehicles elèctrics a Catalunya 2016-2019
356-00638/12
Sol·licitud 27

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre el projecte IdentiCAT
355-00104/12
Acord de tenir la sessió informativa 27
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació d’una ofi-
cina tècnica per a impulsar la generació, la captació i la retenció del talent digital
355-00105/12
Acord de tenir la sessió informativa 27

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els objectius de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
355-00106/12
Acord de tenir la sessió informativa 27

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

Compareixença d’una representació de SOS Racisme davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies per a presentar l’informe corresponent al 2017
357-00160/12
Substanciació 28

Compareixença d’una representació de l’Àrea Pública de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a presentar l’Informe 
balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 
1996-2016, i propostes de futur
357-00264/12
Substanciació 28

Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància a Catalunya de 
Save the Children, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a pre-
sentar l’informe «Sota el mateix sostre»
357-00267/12
Substanciació 28

Compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Reforma Horària 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar el Pacte per a la reforma 
horària i l’Objectiu 2025
357-00369/12
Substanciació 28

Compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Reforma Horària 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar el dictamen del Consell As-
sessor per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la supressió del canvi 
horari i sobre el fus horari més beneficiós
357-00370/12
Substanciació 29

Compareixença d’una representació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable - Rezero davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a presentar l’informe «Catalunya cap al residu zero. Situació actual 
i indicadors per a la transició 2019»
357-00408/12
Substanciació 29

Compareixença de Salvador Busquets i Vila, director de Càritas Diocesana de Bar-
celona, davant la Comissió de Territori per a presentar l’informe sobre l’exclusió re-
sidencial que pateixen les persones ateses per Càritas
357-00440/12
Substanciació 29

Compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d’Educació Ambiental, 
Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la Llei de residus de les Illes Balears
357-00471/12
Substanciació 29

Compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant la Comis-
sió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió del Govern per a 
buidar l’abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà)
357-00472/12
Substanciació 30
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Compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hi-
senda per a informar sobre el sistema d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques
357-00550/12
Substanciació 30

Compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Co-
missió de Territori per a informar sobre el paper de l’Institut en la implantació d’em-
preses a Catalunya i el seu rol per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
357-00613/12
Substanciació 30

Compareixença d’Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta de l’Observatori dels Drets 
de la Infància, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l’activitat i 
les mesures adoptades els darrers anys per l’Observatori dels Drets de la Infància
357-00635/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de la Infància per a informar sobre els riscos digitals a què estan 
exposats els menors
357-00636/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de la Infància per a informar sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional 
d’Abusos a Menors
357-00637/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei Català de la Sa-
lut davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la tasca que du a terme 
la Unitat Funcional d’Abusos a Menors
357-00638/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància de Save the 
Children, davant la Comissió de la Infància per a presentar l’informe «Violència viral: 
anàlisi de la violència contra la infància i l’adolescència en l’entorn digital»
357-00639/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de menors de la Fiscalia Pro-
vincial de Barcelona, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la pro-
tecció dels menors en l’entorn digital
357-00640/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència da-
vant la Comissió de la Infància per a explicar el protocol d’acollida dels menors no 
acompanyats
357-00641/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’Oriol Torruella i Torres davant la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública per la seva designació com a director de l’Agència de Ciber-
seguretat de Catalunya
359-00021/12
Substanciació 32

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 43
Convocada per al 26 de novembre de 2019 32

Sessió plenària 44
Convocada per al 26 de novembre de 2019 33
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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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00179/12
Presentació: president de la Generalitat 34

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior
330-00180/12
Presentació: president de la Generalitat 35
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 631/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Carta 
catalana per als drets i les responsabilitats digitals
250-00894/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 15, 19.11.2019, 

DSPC-C 371

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda 
el dia 19 de novembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals (tram. 250-00894/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la Carta catalana per als 

drets i les responsabilitats digitals, que ha presentat el Govern i que s’ha elaborat 
conjuntament amb la societat civil.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar i debatre a la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública, abans que s’acabi el 2019, la Carta 
catalana per als drets i les responsabilitats digitals.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió, 

Raúl Moreno Montaña

Resolució 632/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
d’igualtat en la funció pública
250-00908/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 15, 19.11.2019, 

DSPC-C 371

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda 
el dia 19 de novembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
les polítiques d’igualtat en la funció pública (tram. 250-00908/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar treballant, sobre la base del Pla d’igualtat d’oportunitats entre ho-

mes i dones de l’Administració de la Generalitat, per a aconseguir una representació 
paritària de dones i homes en tots els nivells de l’Administració.

b) Continuar treballant en la prevenció de la discriminació i l’assetjament per raó 
de sexe, identitat sexual o orientació sexual en l’àmbit laboral en l’Administració de 
la Generalitat, i en l’aplicació dels mecanismes de què disposa l’Administració per 
a resoldre’n els possibles casos.

c) Fer una auditoria de la situació dels mecanismes de conciliació laboral i fami-
liar dels treballadors públics de l’Administració de la Generalitat.
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d) Dur a terme una avaluació normativa pel que fa a les polítiques públiques en 
matèria d’igualtat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió, 

Raúl Moreno Montaña

Resolució 634/XII del Parlament de Catalunya, sobre la comunicació 
a la Federació Catalana de Criquet del procés de creació d’una 
instal·lació esportiva per a la pràctica del criquet
250-00877/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 20, 20.11.2019, DSPC-C 372

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 20 de novembre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’ins-
tal·lacions esportives per a la pràctica del criquet (tram. 250-00877/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 45315).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a comunicar a la Federació Catalana 

de Criquet el procés de creació d’una nova instal·lació esportiva per a la pràctica ex-
clusiva del criquet, d’acord amb els procediments reglats.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat
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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 la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Salut, tinguda el 21.11.2019, DSPC-C 378.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les condicions dels 
centres especials de treball
250-00770/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 19, tin-
guda el 20.11.2019, DSPC-C 374.

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 17, tinguda el 
21.11.2019, DSPC-C 999.

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de bloqueig a Catalunya i 
Espanya
300-00194/12

RETIRADA

Retirada pel GP CatECP (reg. 52063).
Coneixement: Presidència del Parlament, 22.11.2019.
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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 restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 21 de novembre de 2019, ha 
nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de resta-
bliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 200-00008/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’ar-
ticle 120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada 
pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Jorge Soler González

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Lluís Guinó i Subirós

Grup Parlamentari Republicà
Gemma Espigares Tribó

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Assumpta Escarp Gibert

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marta Ribas Frías

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a designar un senador o senadora que ha de 
representar la Generalitat al Senat
280-00002/12

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT PER LA QUAL ES 

PROPOSA LA DESIGNACIÓ D’UN SENADOR PERQUÈ REPRESENTI LA 

GENERALITAT AL SENAT

Presidència del Parlament
Faig constar que, d’acord amb l’article 174.3 i 4 del Reglament del Parlament i 

els articles 4.5, 5.1 i 8.2 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de de-
signació dels senadors que representen la Generalitat al Senat, el Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar proposa la designació de Manel de la Vega Carrera 
perquè representi la Generalitat al Senat, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures urgents per a 
erradicar la venda a la manta i la venda ambulant il·legal
250-00975/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51061 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51061)

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

1. Analitzar els reptes als que s’enfronten el comerç local, incloent l’impacte crei-
xent del comerç on-line, el preu creixent dels lloguers a les nostres ciutats i quines 
reformes tindria que fer l’administració per a facilitar l’emprenedoria i la continuï-
tat de comerços locals.

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

2. Impulsar una campanya de comunicació promovent els beneficis socials de 
consumir al comerç local, enfront altres alternatives de consum fora del marc legal.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Evitar qualsevol tipus de criminalització de col·lectius vulnerables econòmica-
ment i treballar conjuntament per cercar solucions.
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Proposta de resolució sobre el foment del teletreball
250-00976/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51062 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51062)

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

Defensar i promoure els avantatges d’una implantació progressiva del Teletre-
ball, tot seguint les prioritzacions de l’estratègia de política industrial establertes en 
el Pacte Nacional per la Indústria i que afavoreixin significativament la competiti-
vitat de les empreses.

Proposta de resolució sobre les accions urgents en el dia de la 
celebració del trastorn específic del llenguatge
250-00986/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51047 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51047)

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

1. Aplicar els procediments establerts per detectar l’alumnat amb necessitats edu-
catives i Impulsar la coordinació entre els Departaments d’Educació, de Salut i de 
Treball, Afers Socials i Famílies per facilitar la detecció precoç i l’establiment de 
procediments d’intervenció adequats per al Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).

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

2. Publicar un document amb orientacions per als centres escolars que garantei-
xi una correcta atenció a la diversitat amb els suports psicològics i logopèdics ade-
quats per als alumnes amb TEL.

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 ERC; GP JxCat (reg. 51953; 51987).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 10:30 h.
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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 ERC; GP JxCat (reg. 51954; 51988).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51955; 51990).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 10:30 h.

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 ERC; GP JxCat (reg. 51956; 51989).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51957; 51991).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51958; 51992).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 10:30 h.
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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 ERC; GP JxCat (reg. 51959; 51993).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51960; 51994).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 10:30 h.

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 ERC; GP JxCat (reg. 51961; 51995).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51962; 51996).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51963; 51997).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 10:30 h.
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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 ERC; GP JxCat (reg. 51964; 51998).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51965; 51999).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 10:30 h.

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 ERC; GP JxCat (reg. 51966; 52000).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51967; 52001).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51968; 52002).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors de la 
Generalitat
250-01009/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 51970; 52003).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51969; 52004).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 10:30 h.

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 ERC; GP JxCat (reg. 51971; 52005).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51972; 52006).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51973; 52007).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 10:30 h.
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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 ERC; GP JxCat (reg. 51974; 52008).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 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 ERC; GP JxCat (reg. 51975; 52009).
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, i última.
Finiment del termini: 25.11.2019; 10:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya
300-00199/12

PRESENTACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 51885 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de 
novembre de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la situació social a Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis públics
300-00200/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 52061 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 
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160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al govern sobre la ges-
tió dels serveis públics, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 26 i 27 de novembre de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la gestió dels serveis públics.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes
300-00201/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52145 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de 
novembre de 2019, amb el text següent: 

– Sobre les violències masclistes.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre la limitació dels drets digitals
300-00202/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 52185 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la limitació dels drets digitals, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de novembre 
de 2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la limitació dels drets digitals?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les 
eleccions del 10 de novembre
300-00203/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 52186 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la interpel·lació al Govern sobre la situació política actual després de les 
eleccions del 10N, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 26 i 27 de novembre de 2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació política actual després de 
les eleccions del 10N?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre l’educació a temps complet
300-00204/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 52194 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del 
Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre l’educació a 
temps complet, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 25 i 26 de novembre de 2019, amb el text següent: 

– Sobre l’educació a temps complet.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt, GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el despoblament rural
300-00205/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 52195 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Irene Fornós Curto, diputada del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament 
del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre el despoblament rural, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de 
novembre de 2019, amb el text següent: 

– Sobre el despoblament rural.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Irene Fornós Curto, diputada, GP ERC
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Interpel·lació al Govern sobre les oportunitats perdudes per al teixit 
empresarial
300-00206/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 52210 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las oportunidades perdidas por el 
tejido empresarial catalán, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse 
los próximos días 26 y 27 de noviembre, con el siguiente texto: 

– Sobre las oportunidades perdidas por el tejido empresarial catalán.

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’ordre públic
300-00207/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 52211 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta 
la Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’ordre públic, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de novembre, amb el 
text següent: 

– Sobre la gestió de l’ordre públic.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre les mesures adoptades per a protegir els 
servidors públics de la Generalitat de pressions polítiques per part 
del Govern
354-00159/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre l’acord perquè els servidors públics de 
la Generalitat puguin treballar voluntàriament el 12 d’octubre i el 6 de 
desembre
354-00160/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre el projecte IdentiCAT
354-00173/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, en la sessió 15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la presumpta vinculació del Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya amb els comitès de defensa 
de la República
354-00184/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública amb el conseller de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge sobre les paraules que ha 
adreçat el conseller d’Educació als funcionaris del Departament
354-00189/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la creació d’una oficina tècnica per a 
impulsar la generació, la captació i la retenció del talent digital
354-00190/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, en la sessió 15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques 
Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública sobre els objectius de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya
354-00199/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, en la sessió 15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

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

Sol·licitud de compareixença d’Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta 
de l’Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la 
Infància perquè informi sobre l’activitat i les mesures adoptades els 
darrers anys per l’Observatori dels Drets de la Infància
356-00511/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 370.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre els riscos digitals a què estan exposats els menors
356-00513/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 370.

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora del Servei Català de 
la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la 
tasca que du a terme la Unitat Funcional d’Abusos a Menors
356-00519/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 370.

Sol·licitud de compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada 
del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d’Abusos a 
Menors
356-00520/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 370.

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de 
polítiques d’infància de Save the Children, davant la Comissió de 
la Infància perquè presenti l’informe «Violència viral: anàlisi de la 
violència contra la infància i l’adolescència en l’entorn digital»
356-00523/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 370.
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Sol·licitud de compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de 
menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió de 
la Infància perquè informi sobre la protecció dels menors en l’entorn 
digital
356-00524/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 370.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui el protocol d’acollida dels menors no acompanyats
356-00543/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 370.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Torruella i Torres, director 
general del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública 
perquè informi sobre els projectes desenvolupats per aquest centre
356-00565/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 15 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Públi-
ca, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

Sol·licitud de compareixença del director gerent de Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre 
els projectes desenvolupats per aquest centre
356-00566/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la ses-
sió 15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.
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Sol·licitud de compareixença de Manel Torrent Aixa, director de 
l’Institut Català d’Energia, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre els resultats del Pla d’acció per 
al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles 
elèctrics a Catalunya 2016-2019
356-00638/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs (reg. 51598).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 19.11.2019.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre el projecte IdentiCAT
355-00104/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 
15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la creació d’una oficina tècnica per a 
impulsar la generació, la captació i la retenció del talent digital
355-00105/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 
15, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública sobre els objectius de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya
355-00106/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Compareixença d’una representació de SOS Racisme davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’informe 
corresponent al 2017
357-00160/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 20.11.2019, DSPC-C 374.

Compareixença d’una representació de l’Àrea Pública de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública per a presentar l’Informe balanç de 20 anys de prevenció de 
riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes 
de futur
357-00264/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància a 
Catalunya de Save the Children, davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a presentar l’informe «Sota el mateix sostre»
357-00267/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 20.11.2019, DSPC-C 374.

Compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
explicar el Pacte per a la reforma horària i l’Objectiu 2025
357-00369/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
20.11.2019, DSPC-C 372.
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Compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
presentar el dictamen del Consell Assessor per a la Reforma Horària 
sobre les conseqüències de la supressió del canvi horari i sobre el 
fus horari més beneficiós
357-00370/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
20.11.2019, DSPC-C 372.

Compareixença d’una representació de la Fundació Catalana per a 
la Prevenció de Residus i el Consum Responsable - Rezero davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a presentar l’informe 
«Catalunya cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a la 
transició 2019»
357-00408/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 20.11.2019, DSPC-C 376.

Compareixença de Salvador Busquets i Vila, director de Càritas 
Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Territori per a 
presentar l’informe sobre l’exclusió residencial que pateixen les 
persones ateses per Càritas
357-00440/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.11.2019, 
DSPC-C 373.

Compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general 
d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les 
Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per 
a informar sobre la Llei de residus de les Illes Balears
357-00471/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 20.11.2019, DSPC-C 376.
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Compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar 
sobre la gestió del Govern per a buidar l’abocador de Vacamorta, de 
Cruïlles (Baix Empordà)
357-00472/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 20.11.2019, DSPC-C 376.

Compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre el sistema d’anàlisi i 
avaluació de polítiques públiques
357-00550/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 20.11.2019, DSPC-C 375.

Compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del 
Sòl, davant la Comissió de Territori per a informar sobre el paper de 
l’Institut en la implantació d’empreses a Catalunya i el seu rol per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
357-00613/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Territori, tinguda el 20.11.2019, 
DSPC-C 373.

Compareixença d’Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta de 
l’Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la 
Infància per a informar sobre l’activitat i les mesures adoptades els 
darrers anys per l’Observatori dels Drets de la Infància
357-00635/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 9, tinguda el 19.11.2019, 
DSPC-C 370.
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Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els 
riscos digitals a què estan exposats els menors
357-00636/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut 
davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la tasca que 
du a terme la Unitat Funcional d’Abusos a Menors
357-00637/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de la Infància per a informar 
sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d’Abusos a Menors
357-00638/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància 
de Save the Children, davant la Comissió de la Infància per a 
presentar l’informe «Violència viral: anàlisi de la violència contra la 
infància i l’adolescència en l’entorn digital»
357-00639/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 9, tinguda el 19.11.2019, 
DSPC-C 370.
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Compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de menors de 
la Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió de la Infància 
per a informar sobre la protecció dels menors en l’entorn digital
357-00640/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a explicar el 
protocol d’acollida dels menors no acompanyats
357-00641/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Oriol Torruella i Torres davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva designació com 
a director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
359-00021/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 15 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, tinguda el 19.11.2019, DSPC-C 371.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 43

CONVOCADA PER AL 26 DE NOVEMBRE DE 2019

Presidència del Parlament
D’acord amb els articles 72.2 i 3 i 174 del Reglament, us convoco a la sessió se-

güent del Ple del Parlament, el 26 de novembre de 2019, a les 15.00 h, al saló de 
sessions.

Ordre del dia
Procediment per a designar un senador que ha de representar la Generalitat al 

Senat.* Tram. 280-00002/12. Grups parlamentaris. Designació.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

* La proposta de candidat que s’adjunta a la convocatòria queda condicionada al dictamen favorable sobre l’ele-
gibilitat que la Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’elaborar el proper dimarts 26 de novembre de 2019.
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Sessió plenària 44

CONVOCADA PER AL 26 DE NOVEMBRE DE 2019

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 26 de novembre de 2019, a les 15.15 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat. Tram. 302-

00156/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
2. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tancament de les uni-

versitats imposat pels violents. Tram. 302-00159/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

3. Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre 
els fets del Primer d’Octubre. Tram. 250-01015/12. Grup Parlamentari Republicà, 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Subgrup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 446, 19; text suspensió parcial: 
BOPC 464, 14).

4. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00158/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació.

5. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions del De-
partament de la Presidència i els beneficis fiscals a entitats de dubtosa utilitat social. 
Tram. 302-00161/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

6. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l’Assem-
blea d’Electes de Catalunya. Tram. 302-00163/12. Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació.

7. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la desocu-
pació i la desacceleració de l’activitat econòmica. Tram. 302-00160/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació.

8. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes. 
Tram. 302-00164/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

9. Moció subsegüent a la 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 euro-
pea com una comunitat democràtica de drets compartits. Tram. 302-00162/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Debat i votació.

10. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 27 de novembre, a les 
10.30 h).

11. Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 
Tram. 202-00055/12. Comissió de Territori. Debat i votació del dictamen de la Co-
missió (dictamen: BOPC 472, 7).

12. Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi cli-
màtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de 
tracció mecànica. Tram. 200-00009/12. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 458, 12).

13. Interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya. Tram. 300-
00199/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis públics. Tram. 300-
00200/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes. Tram. 300-00201/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
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16. Interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les eleccions del 
10 de novembre. Tram. 300-00203/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre les oportunitats perdudes per al teixit empresa-
rial. Tram. 300-00206/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre l’educació a temps complet. Tram. 300-
00204/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

19. Interpel·lació al Govern sobre el despoblament rural. Tram. 300-00205/12. 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

20. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’ordre públic. Tram. 300-00207/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

21. Interpel·lació al Govern sobre la limitació dels drets digitals. Tram. 300-
00202/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00179/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 51842 / Coneixement: 21.11.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, el dia 20 de novembre de 2019, mentre romangui fora 
de Catalunya, 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, 19 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 237/2019, de 19 de novembre, pel qual es determina la persona 
que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici de 
les seves funcions, el dia 20 de novembre de 2019, és publicat al DOGC 8006, del 20 de 
novembre de 2019.
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Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00180/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 52101 / Coneixement: 22.11.2019

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 de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, des 
del dia 21 al 24 de novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encar-
regarà del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller d’In-
terior.

Cordialment,

Barcelona, 21 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 239/2019, de 21 de novembre, d’encàrrec del despatx de la 
consellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d’Interior des del dia  
21 al 24 de novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 
8007A, del 21 de novembre de 2019.
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