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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Fernando Carrera, en representació de Joves de 
Societat Civil Catalana, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre el programa d’acció dels pròxims mesos i el seu pla de convivència
356-00281/12
Rebuig de la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels encarregats d’elaborar l’En-
questa a la joventut de Catalunya del 2017 davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut perquè presenti l’Enquesta
356-00290/12
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup que ha elaborat la pu-
blicació «L’emigrant 2.0, una anàlisi de l’emigració juvenil» davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè presenti aquesta publicació
356-00291/12
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l’Obser-
vatori Català de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent al 2017
356-00293/12
Acord sobre la sol·licitud 16
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davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya
357-00180/12
Substanciació 18

Compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l’Observatori Català 
de la Joventut, o d’una representació dels encarregats d’elaborar l’Enquesta a la 
joventut de Catalunya del 2017, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre l’Enquesta
357-00422/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 18

Compareixença d’una representació del grup que ha elaborat la publicació «L’emi-
grant 2.0, una anàlisi de l’emigració juvenil» davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a presentar aquesta publicació
357-00423/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 18
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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 construcció d’un centre educatiu als 
barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls educatius 
prefabricats i provisionals a Santa Coloma de Gramenet
250-00664/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33076 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33076)

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

3. Iniciar el procediment per la licitació del concurs per la redacció del projecte 
executiu i l’execució de les obres del nou centre educatiu al barri de Safaretjos, tan 
bon punt l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet faci la cessió dels terrenys, un 
cop hagi finalitzat el procés d’adquisició.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
Mare de Déu del Roser de Vallmoll
250-00669/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33072 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33072)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar el projec-
te de construcció del nou edifici de l’Escola Mare de Déu del Roser i començar les 
obres amb la major immediatesa possible, garantint la dotació pressupostària neces-
sària a tal efecte, donant compliment a la planificació de construccions escolars del 
Departament d’Educació.
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Proposta de resolució sobre el nou institut de Miami Platja, a Mont-
roig del Camp
250-00670/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33073 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33073)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar el projec-
te i la construcció del nou institut de Miami Platja abans de començar el curs escolar 
2019-2020, per consolidar el projecte educatiu del nucli de Miami Platja, garantint 
la dotació pressupostària necessària a tal efecte, tan bon punt l’Ajuntament posi a 
disposició el solar adequat.

Proposta de resolució sobre la reparació i el millorament de la pista 
de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona
250-00682/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33074 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33074)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Instar al Consorci d’Educació de Barcelona al Districte de Nou Barris (Barcelo-
na) i el Club de Bàsquet Canyelles a analitzar de forma conjunta la viabilitat de les 
diverses propostes plantejades, i decidir quina és la millor solució possible.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

3. Designar un interlocutor del Consorci amb el Club de Bàsquet de Canyelles 
i la resta d’administracions implicades en el projecte per agilitzar les tramitacions 
necessàries per portar a terme la solució que hagi estat consensuada per part de tots 
els agents afectats.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació del menjador de l’Escola 
Frederic Godàs, de Lleida
250-00684/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33075 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 20.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33075)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar i con-
signar pressupostàriament l’ampliació del menjador del col·legi Frederic Godàs de 
Cappont, a Lleida, quan la disponibilitat pressupostària ho permeti i l’actuació esti-
gui prevista en la planificació de construccions escolars.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Fernando Carrera, en representació 
de Joves de Societat Civil Catalana, davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre el programa d’acció dels pròxims 
mesos i el seu pla de convivència
356-00281/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 6, tinguda el 
19.03.2019, DSPC-C 218.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels encarregats 
d’elaborar l’Enquesta a la joventut de Catalunya del 2017 davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti l’Enquesta
356-00290/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 6, tinguda el 19.03.2019, DSPC-C 218.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup que ha 
elaborat la publicació «L’emigrant 2.0, una anàlisi de l’emigració 
juvenil» davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti 
aquesta publicació
356-00291/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 6, tinguda el 19.03.2019, DSPC-C 218.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, 
directora de l’Observatori Català de la Joventut, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’Enquesta a la 
joventut de Catalunya corresponent al 2017
356-00293/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 6, tinguda el 19.03.2019, DSPC-C 218.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S’Ha 
Acabat, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui 
la tasca d’informació que l’entitat duu a terme a les universitats i els 
assetjaments que ha sofert els darrers mesos
356-00346/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 6, tinguda el 
19.03.2019, DSPC-C 218.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació 
Catalana d’Infermeria i Salut Escolar i de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Salut perquè informin sobre el projecte dels infermers 
escolars als centres educatius per a infants amb necessitats 
sanitàries
356-00371/12

SOL·LICITUD

Presentació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs, Lluís Guinó i Subirós, del 
GP JxCat, Gemma Espigares Tribó, del GP ERC, Assumpta Escarp Gibert, del GP 
PSC-Units, GP CatECP (reg. 33003).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.03.2019.

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

Compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer 
Sector, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 
155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00175/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 19.03.2019, 
DSPC-C 216.

Compareixença d’una representació de la Confederació del Tercer 
Sector davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 
155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00176/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 19.03.2019, 
DSPC-C 216.
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Compareixença d’una representació de l’associació Servidors Públics 
de Catalunya davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00180/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 19.03.2019, 
DSPC-C 216.

Compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de 
l’Observatori Català de la Joventut, o d’una representació dels 
encarregats d’elaborar l’Enquesta a la joventut de Catalunya del 2017, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre 
l’Enquesta
357-00422/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 6, tinguda el 
19.03.2019, DSPC-C 218.

Compareixença d’una representació del grup que ha elaborat la 
publicació «L’emigrant 2.0, una anàlisi de l’emigració juvenil» davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a presentar aquesta 
publicació
357-00423/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 6, tinguda el 
19.03.2019, DSPC-C 218.
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