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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Acord 4/XII del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de
Treball sobre el Sistema de Protecció de la Infància i l’Adolescència
251-00005/12
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,
d’acord amb l’article 55 del Reglament del Parlament, ha aprovat la constitució del
Grup de Treball sobre el Sistema de Protecció de la Infància i l’Adolescència (tram.
251-00005/12) mitjançant l’adopció del següent
Acord

S’acorda crear el Grup de Treball sobre el Sistema de Protecció de la Infància i
l’Adolescència (GTSPIA), amb les característiques següents:
Denominació
Grup de Treball sobre el Sistema de Protecció de la Infància i l’Adolescència.
Objecte
L’objecte del grup de treball és repensar el sistema de protecció de la infància i
l’adolescència.
Composició
El grup de treball es compon de representants de tots els grups parlamentaris.
Mètode de funcionament
El grup de treball pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb el Reglament del Parlament.
Resultat dels treballs
Els treballs han de donar lloc a un informe amb la proposta objecte del grup de
treball, amb les recomanacions i conclusions corresponents, i també amb les propostes d’iniciatives parlamentàries.
Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
La proposta i els resultats s’han de lliurar a la Comissió en el termini de dos mesos a comptar de la constitució del grup de treball.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió,
Najat Driouech Ben Moussa
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Resolució 622/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Font de
la Pólvora, de Girona
250-00774/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 21, 14.11.2019, DSPC-C 366

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’Escola Font de la Pólvora, de Girona (tram. 250-00774/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i
el Grup Parlamentari Republicà (reg. 39106).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Recuperar l’oferta del curs 2018-2019 dels grups de P3 de l’Escola Font de la
Pólvora de Girona per al curs 2020-2021 i garantir la continuïtat d’aquest centre.
b) Millorar les condicions i els recursos del centre, tant pressupostàriament com
pel que fa a la plantilla.
c) Definir i buscar perfils concrets pel que fa als docents que s’incorporen a
l’equip de l’escola, de manera que es pugui donar resposta a les necessitats d’un centre de màxima complexitat.
d) Estudiar la possibilitat de crear un institut escola a la zona de la Font de la
Pólvora que permeti allargar l’escolarització dels joves del barri i reduir l’abandonament escolar prematur, amb l’objectiu d’afavorir la finalització de l’educació secundària obligatòria dels alumnes d’aquest barri.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 623/XII del Parlament de Catalunya, sobre les obres de
construcció de l’Escola del Bosc, de Rubí
250-00794/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 21, 14.11.2019, DSPC-C 366

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola
del Bosc, de Rubí (tram. 250-00794/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 40850).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incloure el projecte de l’Escola del Bosc, de Rubí (Vallès Occidental), en el pla
d’infraestructures educatives.
b) Potenciar la coordinació i la col·laboració entre els diferents departaments de la
Generalitat implicats en aquest projecte i l’Ajuntament de Rubí, amb l’objectiu de tenir redactats l’avantprojecte, el projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut,
i qualsevol altre que sigui necessari, durant el tercer trimestre del 2019.
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c) Garantir la posada en funcionament del nou edifici de l’Escola El Bosc, amb
tots els equipaments, a l’inici del curs 2020-2021.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 624/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació dels
mòduls prefabricats de l’Escola Vilamar, de Calafell, i la construcció
d’un edifici definitiu
250-00817/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 21, 14.11.2019, DSPC-C 366

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Vilamar, de Calafell, i la construcció d’un edifici definitiu (tram.
250-00817/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (reg. 41801).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Destinar els recursos necessaris a l’Escola Vilamar, de Calafell (Baix Penedès), amb la inclusió en el pressupost del 2020 d’una partida per a la construcció
d’un edifici escolar, un pati i altres infraestructures pertinents, de manera que s’eliminin els mòduls prefabricats actuals.
b) Incloure el projecte de l’Escola Vilamar en el pla d’infraestructures educatives.
c) Garantir la posada en funcionament de l’edifici escolar, el pati i altres infraestructures pertinents de l’Escola Vilamar, en compliment del que estableix el pla
d’infraestructures educatives.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 625/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de
segregació a les escoles públiques de Reus
250-00820/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 21, 14.11.2019, DSPC-C 366

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el sistema de segregació a les escoles
públiques de Reus (tram. 250-00820/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar (reg. 40378) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el
Grup Parlamentari Republicà (reg. 41802).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que el Departament d’Educació
assumeixi els resultats de l’informe «L’escolarització a Reus: avaluació de la política educativa municipal per a l’equitat» i que dins el termini de sis mesos activi un
pla amb mesures concretes per a resoldre la situació de segregació escolar al municipi, amb la inclusió de mesures per a millorar la imatge de l’escola pública.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 626/XII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi
curricular en la formació professional
250-00824/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 21, 14.11.2019, DSPC-C 366

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el canvi curricular en la formació
professional (tram. 250-00824/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 41785) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 41804).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure un model de formació professional dual públic basat en el consens,
la concertació social i el vincle laboral que permeti lluitar contra l’abandonament
escolar prematur i impulsi l’educació al llarg de la vida.
b) Planificar les modificacions del currículum de la formació professional d’acord
amb les necessitat de les persones i no només de les empreses, comptant amb la participació d’agents socials i de grups de treball en què participi el professorat actiu de
cada àmbit, i tenint en compte les particularitat de cada estudi i família professional.
c) Convocar la mesa sectorial dels ensenyaments de formació professional inicial
i els ensenyament de règim especial amb l’objectiu de plantejar el canvi curricular
de la formació professional.
d) Facilitar al professorat de formació professional la informació i la formació
necessàries, i també noves condicions de treball, amb relació a la tutoria de formació en centres de treball, previstes en la resolució de plantilles corresponent.
e) Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè reguli les
pràctiques no laborals, inclosa l’obligatorietat de cotitzar a la seguretat social.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 627/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment
de les línies de P3 a Vilassar de Mar
250-00829/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 21, 14.11.2019, DSPC-C 366

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3
a Vilassar de Mar (tram. 250-00829/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el
Grup Parlamentari Republicà (reg. 42719).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar totes les línies de P3 del
municipi de Vilassar de Mar (Maresme), i, en particular, a l’Escola Pérez Sala.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Susana Beltrán García; el president de
la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 628/XII del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de
les línies de P3 al poble de les Roquetes, de Sant Pere de Ribes
250-00837/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 21, 14.11.2019, DSPC-C 366

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2019,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3
al poble de les Roquetes, de Sant Pere de Ribes (tram. 250-00837/12), presentada
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg.
44065).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar les dues línies de P3 als
tres centres escolars del poble de les Roquetes, de Sant Pere de Ribes (Garraf), per
al curs 2020-2021.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Susana Beltrán García; el president de
la Comissió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 629/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment
de l’oferta educativa de l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet
250-00852/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 21, 14.11.2019, DSPC-C 366

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 2019, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet (tram. 250-00852/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (reg. 44066).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir obertes les dues línies de
P3 de l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet (Vallès Occidental), per al curs 20202021, per a evitar així la disminució de la qualitat educativa i la pèrdua de l’atenció
a la diversitat i de l’atenció a alumnes acabats d’arribar en l’aula d’acollida.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
La secretària en funcions de la Comissió, Susana Beltrán García; el president de
la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 645/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment
d’un pla de futur per al sector del salvament aquàtic
250-00925/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 17, 21.11.2019, DSPC-C 382

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 21 de novembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’establiment d’un
pla de futur per al sector del salvament aquàtic (tram. 250-00925/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir una taula del sector del salvament aquàtic, amb la participació de tots
els actors implicats en aquesta professió.
b) Analitzar els problemes que pateix el sector del salvament aquàtic, establir un
pla de xoc per a fer-hi front i fer una anàlisi de les modificacions legislatives, formatives o laborals necessàries per a garantir la continuïtat del servei amb el nivell de
qualitat i les condicions laborals adequades per als treballadors.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro
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Resolució 646/XII del Parlament de Catalunya, sobre les accions
necessàries per a lluitar contra la pobresa energètica
250-00945/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 17, 21.11.2019, DSPC-C 382

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 21 de novembre de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar contra la pobresa energètica (tram. 250-00945/12), presentada
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg.
47942).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar fent les inspeccions d’ofici periòdiques que duu a terme l’Agència
Catalana del Consum a les empreses de subministraments de serveis bàsics de gas i
electricitat per a garantir que es compleixi la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i, si escau, obrir els expedients sancionadors corresponents.
b) Aplicar el protocol per a la diagnosi de la pobresa energètica per mitjà de la
informació de les actuacions del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
c) Dur a terme des de l’Agència Catalana del Consum, durant el 2020, una campanya de difusió per a informar la ciutadania dels drets relatius a la pobresa energètica que estableix la Llei 24/2015.
d) Continuar aplicant totes les vies sancionadores que permet la legislació en
matèria de protecció dels consumidors i de garantia i qualitat del subministrament
d’energia, en el cas que les companyies subministradores no s’atinguin a llurs obligacions i, específicament, quan, contravenint a la Llei 24/2015, apliquin talls de subministrament indeguts a les llars.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,
José María Cano Navarro
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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 l’obertura d’una segona línia de P3 a
l’Escola Isabel Besora, de Reus
250-00855/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 22, tinguda el 28.11.2019,
DSPC-C 386.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació
infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 22, tinguda el 28.11.2019,
DSPC-C 386.

Proposta de resolució sobre la situació de les aules prefabricades i
l’amiant als centres educatius a l’inici del curs
250-00955/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 22, tinguda el 28.11.2019,
DSPC-C 386.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00025/12
NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de memòria
democràtica de Catalunya (tram. 202-00025/12) s’ha reunit el dia 27 de novembre
de 2019 i, d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament,
ha nomenat relator el diputat Ferran Pedret i Santos.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, GP Cs; Aurora Madaula i Giménez, GP JxCat; Jordi Orobitg i Solé, GP ERC; Ferran Pedret i Santos, GP PSC-Units; Yolanda López Fernández, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Esperanza García González,
SP PPC, diputats

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
202-00037/12
NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Proposició de llei de mesures
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (tram. 202-00037/12)
s’ha reunit el dia 26 de novembre de 2019 i, d’acord amb el que disposa l’article
120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la diputada Elisabeth Valencia Mimbrero.
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, GP Cs; Lluís Font i Espinós, GP JxCat; Rut Ribas i Martí, GP ERC; Beatriz Silva Gallardo, GP PSC-Units; Marta Ribas Frías,
GP CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUP-CC; Esperanza García González,
SP PPC, diputats

3.01.02. Proposicions de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 52290 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 28.11.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 52290)

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

1. Garantir el servei d’un intèrpret de llengua de signes en tots els parts que ho
requereixin encara que no estiguin programats, siguin d’urgència o amb intervenció
quirúrgica com en el cas d’una cesària.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió

2. Proporcionar la formació específica necessària als professionals de la salut per
afavorir l’actualització de coneixements i l’adquisició d’habilitats que els permeti fer
front a circumstàncies nouvingudes.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició

3. Establir protocols preventius que permetin en parts no programats a les dones
amb discapacitat auditiva disposar del servei d’interpretació de llengua de signes.

Proposta de resolució de condemna dels fets esdevinguts en el CAP
Les Corts, de Barcelona
250-01014/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 52284 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.11.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 52284)

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

1. Condemnar i reprovar l’acte d’assetjament a un professional de la medicina realitzat pel Sr. Espot, president d’Acció Social entitat nacionalista, CAP Les
Corts.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió

3. No concedir cap tipus de finançament amb diner públic, ni atorgar qualsevol
tipus de subvenció a cap entitat o empresa que no acompleixi amb els criteris d’atorgament.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició

4. Salvaduardar el treball i la integritat dels seus professionals de Salut que des
de la reforma del Codi Penal article 550 són considerats autoritat en l’exercici de la
seva activitat.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació, supressió i addició

5. Proporcionar l’assistència i la informació necessària i la forma d’actuar en
supòsits d’assetjament al personal mèdic i professionals que desenvolupin la seva
activitat en centres de treball del Departament de Salut sempre que la requereixin.

Proposta de resolució sobre la necessitat de garantir la seguretat
ciutadana i l’ordre públic i sobre el rescabalament dels danys
causats
250-01017/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 52104; 52129).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de beques
per a la preparació d’oposicions
250-01018/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 52105; 52130; 52150).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la dotació del Cos de Mossos
d’Esquadra amb vestuari, elements de protecció personal, materials
i eines
250-01019/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 52106; 52131).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del compliment de les
conclusions de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
250-01020/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 52107; 52144; 52151).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport als agents del Cos de Mossos
d’Esquadra davant l’intent de denigració per TV3
250-01021/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 52108; 52132).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura de places de funcionaris
als jutjats
250-01022/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 52109; 52133; 52152).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el suport a l’empresa Nissan Motor
Ibérica
250-01023/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 52110; 52134).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de la denigració dels agents del
Cos de Mossos d’Esquadra per TV3
250-01024/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 52111; 52135).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat passiva
en el Cos d’Agents Rurals
250-01025/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 52112; 52136; 52153).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna de l’ús de la coacció i la
violència a les universitats
250-01026/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 52113; 52137).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat ciutadana
i l’ordre públic i el rescabalament dels danys causats
250-01027/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 52114; 52138).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el cessament del delegat del Govern als
Estats Units i al Canadà
250-01028/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 52115; 52139; 52154).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dissolució del Centre de Seguretat de
la Informació de Catalunya
250-01029/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 52116; 52140).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la denominada Assemblea de Càrrecs
Electes
250-01030/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 52117; 52141; 52155).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-01031/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 52118; 52142).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de les retribucions variables
del personal del sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya
250-01032/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 52119; 52143).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.12.2019 al 09.12.2019).
Finiment del termini: 10.12.2019; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 del síndic de greuges davant la
Comissió d’Interior perquè presenti l’informe «Deficiències en
matèria d’emergència nuclear»
356-00642/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 52121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.11.2019.

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

Compareixença de Manuela Carmena, membre del Grup de Treball
de les Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries en el període
2004-2009, davant la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i
Polítics
357-00650/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics en la sessió 6, tinguda el 27.11.2019, DSPC-C 385.

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller
d’Economia i Hisenda
330-00182/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg 52529 / Coneixement: 27.11.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, des del dia 26 de novembre fins al 28 de novembre de 2019, mentre

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.
Ben cordialment,
Barcelona, 21 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, President de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 241/2019, de 21 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del
Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 26 de novembre fins al 28 de novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 8010A, del
26 de novembre de 2019.

Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública a la consellera de la Presidència
330-00183/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 52530 / Coneixement: 27.11.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública,
els dies 26 i 27 de novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.
Ben cordialment,
Barcelona, 26 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 242/2019, de 26 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a la consellera de la Presidència,
els dies 26 i 27 de novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat
al DOGC 8010A, del 26 de novembre de 2019.
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