
TAUL A DE CONT INGUT

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 el millorament de l’accessibilitat al Servei informàtic 
penitenciari català
250-00833/12
Retirada 5

Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions discrecionals a la Pla-
taforma per la Llengua
250-00909/12
Rebuig 5

Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de Dret Privat de 
Catalunya
250-00918/12
Retirada 5

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la ratificació de de-
núncies telefòniques o telemàtiques davant dels Mossos d’Esquadra en el cas de 
víctimes hospitalitzades
250-00922/12
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre la venda de terrenys de l’Institut Català del Sòl situats 
al sector de Llevant de Viladecans
250-00959/12
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les institucions de la Ge-
neralitat
250-00962/12
Rebuig 6

Proposta de resolució sobre el residu zero
250-00982/12
Retirada 6

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 l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12
Ponència per a elaborar l’Informe 7

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir un membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic
284-00008/12
Propostes de candidats 7
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut
300-00208/12
Presentació: GP PSC-Units 8

Interpel·lació al Govern sobre l’atur
300-00209/12
Presentació: GP PSC-Units 8

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de prevenció de les ludopaties
300-00210/12
Presentació: GP CatECP 9

Interpel·lació al Govern sobre l’habitatge
300-00211/12
Presentació: GP Cs 9

Interpel·lació al Govern sobre la banalització de la violència a la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals
300-00212/12
Presentació: GP Cs 9

Interpel·lació al Govern sobre la rellevància de la cultura en la societat catalana
300-00213/12
Presentació: GP JxCat 10

Interpel·lació al Govern sobre la digitalització del teixit productiu
300-00214/12
Presentació: GP JxCat 10

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’acció exterior i les relacions in-
ternacionals
300-00215/12
Presentació: GP ERC 10

Interpel·lació al Govern sobre els sacrificis dels catalans com a conseqüència de 
l’acció de govern
300-00216/12
Presentació: SP PPC 11

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 Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la seguretat dels treballadors i dels usuaris de les línies 
ferroviàries arran d’actes de sabotatge
354-00196/12
Rebuig de la sol·licitud 12

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre les afectacions per al Camp de Tarragona de l’entrada en 
funcionament del tram del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Perafort
354-00200/12
Rebuig de la sol·licitud 12

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Ca-
talunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l’activitat de suport a la 
tasca de les entitats socioculturals
356-00583/12
Acord sobre la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la concessió de sub-
vencions per part de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i el Consell 
Català de l’Esport
356-00632/12
Acord sobre la sol·licitud 12
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Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els darrers fets ocor-
reguts a la Secretaria
356-00636/12
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la presumpta malversació 
de fons públics de la Secretaria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport
356-00640/12
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els darrers fets ocor-
reguts a la Secretaria amb relació a la concessió de subvencions
356-00643/12
Acord sobre la sol·licitud 13

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 la negativa a complir 
la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral
355-00086/12
Substanciació 13

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la fallada i les inci-
dències del programa Esfera al final del curs 2018-2019
355-00087/12
Substanciació 14

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la si-
tuació de la seguretat a Catalunya
355-00101/12
Substanciació 14

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
causes del canvi de direcció del Cos de Mossos d’Esquadra i el pla d’actuació pre-
vist pel nou director
355-00102/12
Substanciació 14

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el dis-
positiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sentència del Tribu-
nal Suprem
355-00103/12
Substanciació 14

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

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espa-
nyola a Catalunya
357-00177/12
Substanciació 15

Compareixença de Joan Anton Font, secretari interventor de l’Ajuntament de Tar-
ragona, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
357-00209/12
Substanciació 15

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre el compliment del 
punt 11, relatiu a l’ocupació pública, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral
357-00595/12
Substanciació 15
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Compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals per a informar sobre la concessió de subvencions per part 
de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i el Consell Català de l’Esport
357-00651/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 15
Substanciació 15

Compareixença del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre els darrers fets ocorreguts a la Secretaria
357-00652/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 16
Substanciació 16

Compareixença del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la presumpta malversació de fons públics 
de la Secretaria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport
357-00653/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 16
Substanciació 16

Compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física davant la Co-
missió d’Afers Institucionals per a informar sobre els darrers fets ocorreguts a la 
Secretaria amb relació a la concessió de subvencions
357-00654/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 16
Substanciació 16

Compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya davant 
la Comissió de Cultura per a informar sobre l’activitat de suport a la tasca de les 
entitats socioculturals
357-00655/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 17
Substanciació 17

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 45
Convocada per a l’11 de desembre de 2019 17

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia al vicepresident del Govern i con-
seller d’Economia i Hisenda
330-00186/12
Presentació: president de la Generalitat 19
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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 el millorament de l’accessibilitat al 
Servei informàtic penitenciari català
250-00833/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Justícia, tinguda el 05.12.2019, DSPC-C 399.

Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions 
discrecionals a la Plataforma per la Llengua
250-00909/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 
04.12.2019, DSPC-C 394.

Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de 
Dret Privat de Catalunya
250-00918/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Justícia, tinguda el 05.12.2019, DSPC-C 399.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la 
ratificació de denúncies telefòniques o telemàtiques davant dels 
Mossos d’Esquadra en el cas de víctimes hospitalitzades
250-00922/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 19, tinguda el 04.12.2019, DSPC-C 396.

Proposta de resolució sobre la venda de terrenys de l’Institut Català 
del Sòl situats al sector de Llevant de Viladecans
250-00959/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 20, tinguda el 04.12.2019, 
DSPC-C 395.
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Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les 
institucions de la Generalitat
250-00962/12

REBUIG

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Justícia, tinguda el 05.12.2019, DSPC-C 399.

Proposta de resolució sobre el residu zero
250-00982/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Territori, tinguda el 04.12.2019, DSPC-C 395.
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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 l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 
2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei 
de l’esport i l’activitat física de Catalunya (tram. 202-00059/12) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La 
Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Javier Rivas Escamilla

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Anna Tarrés i Campà

Grup Parlamentari Republicà
Anna Caula i Paretas

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Òscar Ordeig i Molist

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Concepción Abellán Carretero

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Carles Riera Albert

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir un membre de la Junta de Govern del 
Memorial Democràtic
284-00008/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 53012 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.12.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 53012)

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 179.1 del Reglament del Parlament i 
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amb relació al Procediment per a elegir un membre de la Junta de Govern del Me-
morial Democràtic (tram. 284-00008/12), proposa al Sr. Xavier Menéndez i Pablo 
com a membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic. Així mateix, es 
presenta en un document annex el currículum.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat  a l’Arxiu del Parlament.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut
300-00208/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 53042 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.12.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, 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 del sistema de Salut 
a Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 11 i 12 de desembre de 2017, amb el text següent: 

– Sobre la situació del Sistema de Salut a Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’atur
300-00209/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 53043 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.12.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, 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 de l’atur a Catalu-
nya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 11 
i 12 de desembre de 2019, amb el text següent: 

– Sobre la situació de l’atur a Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de prevenció de les 
ludopaties
300-00210/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 53125 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.12.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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 polítiques de prevenció de 
les ludopaties, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 11 i 12 de desembre de 2019, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de prevenció de les ludopaties

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre l’habitatge
300-00211/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53189 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.12.2019

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 l’habitatge, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 11 i 12 de desembre, amb el text següent: 

– Sobre l’habitatge.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la banalització de la violència a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
300-00212/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53190 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.12.2019

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 banalització de la violència a la CCMA, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 11 i 12 de desem-
bre, amb el text següent: 

– Sobre la banalització de la violència a la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre la rellevància de la cultura en la 
societat catalana
300-00213/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 53195 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.12.2019

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, pre-
senta la Interpel·lació al govern sobre la rellevància de la cultura en la societat cata-
lana: polítiques culturals i societat civil, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 11 i 12 de desembre de 2019, amb el text següent: 

– Interpel·lació al govern sobre la rellevància de la cultura en la societat catalana: 
polítiques culturals i societat civil.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la digitalització del teixit productiu
300-00214/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 53196 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.12.2019

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, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre la digitalització dels teixit productiu Català, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 11 i 12 
de desembre de 2019, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la digitalització dels teixit productiu 
Català?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’acció exterior i les 
relacions internacionals
300-00215/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 53197 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.12.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’acció exterior i les relacions inter-
nacionals del Govern de la Generalitat, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 11 i 12 de desembre de 2019, amb el text següent: 
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– Sobre el desplegament de l’acció exterior i les relacions internacionals del Go-
vern de la Generalitat

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre els sacrificis dels catalans com a 
conseqüència de l’acció de govern
300-00216/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 53198 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.12.2019

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 160.1 i 160.2 del Regla-
ment del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre els sacrificis dels cata-
lans a conseqüència de l’acció de govern, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 11 i 12 de desembre de 2019, amb el text següent: 

– Sobre els sacrificis dels catalans a conseqüència de l’acció de govern

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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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 Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la seguretat dels 
treballadors i dels usuaris de les línies ferroviàries arran d’actes de 
sabotatge
354-00196/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 20, tinguda el 04.12.2019, 
DSPC-C 395.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les afectacions per 
al Camp de Tarragona de l’entrada en funcionament del tram del 
Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Perafort
354-00200/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 20, tinguda el 04.12.2019, 
DSPC-C 395.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre l’activitat de suport a la tasca de les entitats socioculturals
356-00583/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 13, tinguda el 04.12.2019, DSPC-C 397.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de 
l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la concessió de subvencions per part de la Secretaria 
General de l’Esport i l’Activitat Física i el Consell Català de l’Esport
356-00632/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 04.12.2019, DSPC-C 394.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i 
l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els darrers fets ocorreguts a la Secretaria
356-00636/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 04.12.2019, DSPC-C 394.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i 
l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la presumpta malversació de fons públics de la 
Secretaria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport
356-00640/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 04.12.2019, DSPC-C 394.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de 
l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els darrers fets ocorreguts a la Secretaria amb relació 
a la concessió de subvencions
356-00643/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 21, tinguda el 04.12.2019, DSPC-C 394.

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 la negativa a complir la Moció 89/XII, 
sobre la precarietat laboral
355-00086/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió de Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública, tinguda el 03.12.2019, DSPC-C 392.
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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 fallada i les incidències del programa 
Esfera al final del curs 2018-2019
355-00087/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió de Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública, tinguda el 03.12.2019, DSPC-C 392.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la situació de la seguretat a Catalunya
355-00101/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
04.12.2019, DSPC-C 396.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les causes del canvi de direcció del Cos de Mossos 
d’Esquadra i el pla d’actuació previst pel nou director
355-00102/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
04.12.2019, DSPC-C 396.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre el dispositiu policial per a les mobilitzacions de 
protesta arran de la sentència del Tribunal Suprem
355-00103/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
04.12.2019, DSPC-C 396.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00177/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplica-
ció de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 03.12.2019, 
DSPC-C 390.

Compareixença de Joan Anton Font, secretari interventor de 
l’Ajuntament de Tarragona, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00209/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplica-
ció de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 03.12.2019, 
DSPC-C 390.

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública 
per a informar sobre el compliment del punt 11, relatiu a l’ocupació 
pública, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral
357-00595/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública, tinguda el 03.12.2019, DSPC-C 392.

Compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat 
Física davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
la concessió de subvencions per part de la Secretaria General de 
l’Esport i l’Activitat Física i el Consell Català de l’Esport
357-00651/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 04.12.2019, 
DSPC-C 394.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
04.12.2019, DSPC-C 394.
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Compareixença del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els 
darrers fets ocorreguts a la Secretaria
357-00652/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 04.12.2019, 
DSPC-C 394.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
04.12.2019, DSPC-C 394.

Compareixença del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la 
presumpta malversació de fons públics de la Secretaria General de 
l’Esport i el Consell Català de l’Esport
357-00653/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 04.12.2019, 
DSPC-C 394.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
04.12.2019, DSPC-C 394.

Compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els 
darrers fets ocorreguts a la Secretaria amb relació a la concessió de 
subvencions
357-00654/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 21, tinguda el 04.12.2019, 
DSPC-C 394.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
04.12.2019, DSPC-C 394.
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Compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre 
l’activitat de suport a la tasca de les entitats socioculturals
357-00655/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 13, tinguda el 04.12.2019, DSPC-C 397.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Cultura, tinguda el 04.12.2019, 
DSPC-C 397.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 45

CONVOCADA PER A L’11 DE DESEMBRE 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, l’11 de desembre de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 

del Reglament).
3. Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergèn-

cia climàtica i l’impuls a les energies renovables. Tram. 203-00024/12. Govern de 
la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text 
presentat: BOPC 485, 26).

4. Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya. Tram. 202-
00006/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Proposició de llei 
de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe. Tram. 202-00046/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat. 
(Textos presentats: BOPC 50, 3 i 261, 17).

5. Proposta de resolució de reclamació de llibertat per als presos del 23 de setem-
bre. Tram. 250-01078/12. Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 484, 5).

6. Proposta de resolució d’adhesió a l’Endecàleg i al pla de treball per a la im-
plantació del Pacte social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb 
VIH. Tram. 250-01084/12. Tots els grups i subgrups parlamentaris. Debat i votació 
de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 484, 7).

7. Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de l’emergència 
climàtica. Tram. 252-00022/12. Tots els grups i subgrups parlamentaris. Debat i vo-
tació (text presentat: BOPC 478, 7).

8. Procediment per a elegir un membre de la Junta de Govern del Memorial De-
mocràtic. Tram. 284-00008/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Designació (Proposta de candidat: BOPC 487).
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9. Interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut. Tram. 300-
00208/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de prevenció de les ludopaties. 
Tram. 300-00210/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre l’atur. Tram. 300-00209/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’habitatge. Tram. 300-00211/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la banalització de la violència a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 300-00212/12. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la rellevància de la cultura en la societat catala-
na. Tram. 300-00213/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la digitalització del teixit productiu. Tram. 
300-00214/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’acció exterior i les rela-
cions internacionals. Tram. 300-00215/12. Grup Parlamentari Republicà. Substan-
ciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre els sacrificis dels catalans com a conseqüència 
de l’acció de govern. Tram. 300-00216/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social a Ca-
talunya. Tram. 302-00165/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació a temps com-
plet. Tram. 302-00166/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències masclis-
tes. Tram. 302-00167/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació política des-
prés de les eleccions del 10 de novembre de 2019. Tram. 302-00172/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’ordre pú-
blic. Tram. 302-00168/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les oportunitats perdu-
des per al teixit empresarial. Tram. 302-00169/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis 
públics. Tram. 302-00170/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la limitació dels drets 
digitals. Tram. 302-00171/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 
votació.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
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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

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia al vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00186/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 52976 / Coneixement: 03.12.2019

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 comp-
te que durant l’absència de la consellera de Justícia, el dia 3 de desembre de 2019, 
mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 27 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 251/2019, de 27 de novembre, d’encàrrec del despatx de la 
consellera de Justícia al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
el dia 3 de desembre de 2019, és publicat al DOGC 8015, del 3 de desembre de 2019.
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