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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 633/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’activitat 
de l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00888/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 9, 19.11.2019, DSPC-C 370

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 19 de novembre de 2019, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’activitat de l’Observatori dels 
Drets de la Infància (tram. 250-00888/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 45333).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, en el si de la Comissió de la Infància abans que fineixi el desem-

bre, la memòria de les activitats que l’Observatori dels Drets de la Infància ha dut 
a terme des del 2014.

b) Actualitzar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, 
la informació sobre l’activitat de l’Observatori dels Drets de la Infància en la seva 
pàgina web.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa

Resolució 635/XII del Parlament de Catalunya, sobre el conjunt 
industrial del Vapor Ros, de Terrassa
250-00514/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 12, 20.11.2019, DSPC-C 375

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 20 de novembre 
de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activa-
ció del Vapor Ros, de Terrassa (tram. 250-00514/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar (reg. 24953) i pel Grup Parlamentari Republicà i el 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 27010).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a acceptar amb celeritat l’herència del 

Vapor Ros, de Terrassa, per a evitar la despesa que genera l’edifici buit.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió, 

Teresa Pallarès Piqué
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Resolució 636/XII del Parlament de Catalunya, sobre les despeses 
de compliment i de gestió dels tributs propis de la Generalitat
250-00686/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 12, 20.11.2019, DSPC-C 375

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 20 de novembre 
de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les despeses de com-
pliment i de gestió dels tributs propis de la Generalitat (tram. 250-00686/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 33066).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, en el termini de dotze 

mesos, una anàlisi completa de les despeses de compliment que suporten els con-
tribuents i de les despeses de gestió que suporta l’Administració de la Generalitat 
de cadascun dels tributs propis de Catalunya, i presentar-la-hi davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió, 

Teresa Pallarès Piqué

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2019, sobre el 
Consell Comarcal del Baix Ebre, corresponent a l’exercici del 2016
258-00022/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.



BOPC 478
27 de novembre de 2019

3.01.01. Projectes de llei 5 

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 52019 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 52019)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de modificació de la Llei 
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (tram. 200-00009/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 44, tinguda el 27.11.2019, DSPC-P 75.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL SP PPC

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 44, tinguda el 27.11.2019, DSPC-P 75. 

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.11.2019.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
28.11.2019 al 29.11.2019).
Finiment del termini improrrogable: 02.12.2019; 10:30 h.
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de 
l’emergència climàtica
252-00022/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, 

SP CUP-CC, SP PPC

Reg. 52410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
El passat dia 24 d’octubre de 2019, el Parlament de Catalunya va aprovar, per 130 

vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el punt 1 de la moció sobre emergència cli-
màtica que diu: «El Parlament de Catalunya es declara en situació d’emergència climà-
tica, i en conseqüència, manifesta la necessitat de crear una Comissió Parlamentària 
de Seguiment de l’Emergència Climàtica».

Els portaveus dels grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 
63 i 65 del Reglament del Parlament, proposen al Ple la creació d’una comissió de 
seguiment de l’Emergència Climàtica i que d’acord al que estableix l’article 107 
apartat 4 del Reglament del Parlament es tramiti pel procediment d’urgència extra-
ordinària.

Tipus de Comissió
Comissió de seguiment

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per representants de tots els grups parlamen-

taris en la proporció que correspongui, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament.

Objecte
L’objecte de la Comissió és fer el seguiment de l’acció del Govern en relació a 

l’emergència climàtica.
L’objecte, abast i contingut del Pla de treball de la Comissió Seguiment de 

l’Emergència Climàtica són: 
– Fer el seguiment de les Cimeres contra el canvi climàtic que organitzi el Govern 

de la Generalitat, amb la participació de les administracions, entitats i ciutadania.
– Fer el seguiment de la Comissió d’Experts sobre el Canvi Climàtic en el con-

text de l’elaboració dels pressupostos de Carboni i les avaluacions regulars sobre el 
grau de compliment d’aquests.

– Fer el seguiment de les mesures que dugui a terme la Generalitat pel que fa a 
l’emergència climàtica.

– Fer una anàlisi i revisió de la legislació catalana per tal de detectar i modificar 
aquella normativa vigent, que dificulti i/o entorpeixi la lluita contra el canvi climàtic.

– Recopilar tota la informació disponible de les accions contra el canvi climà-
tic que la societat catalana dugui a terme, amb la finalitat de compartir coneixe-
ment i bones pràctiques i promoure la seva replicabilitat.

Normes específiques de funcionament
Les que corresponen al règim general del Reglament del Parlament.

Incorporació d’especialistes o tècnics
La comissió pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 58 del Reglament del Parlament.
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La Comissió de Seguiment de l’Emergència Climàtica està oberta a la participa-
ció i assistència d’especialistes i de tècnics, amb veu però sense vot.

Termini per a l’assoliment dels objectius
En finalitzar cada període de sessions, s’ha de lliurar un informe d’avaluació i 

seguiment.
La Comissió de Seguiment de l’Emergència Climàtica treballarà mentre duri 

la situació d’emergència i, en finir cada mandat, redactarà un informe reflectint les 
conclusions i les recomanacions.

Informe final
Quan s’exhaureixi el termini fixat, s’ha d’elaborar un informe final de conclu-

sions, que pot derivar, si escau, en la presentació, per acord de la comissió, de qual-
sevol dels tipus d’iniciativa parlamentària que estableix el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i 

Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, 
GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernández Ál-
varez, SP PPC; representants

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC, 
SP PPC (reg. 52410).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
28.11.2019 al 29.11.2019).
Finiment del termini: 02.12.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.11.2019.
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