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3.01.02. Proposicions de llei 3 

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 del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36977).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.04.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un 
abocador a Riba-roja d’Ebre
250-00717/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36826 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36826)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a Continuar amb 
el procés de revisió administrativa del projecte de l’abocador a Riba-roja de l’Ebre, 
des del punt de vista ambiental, urbanístic i de l’adequació de les futures llicències 
municipals al Pla Especial Urbanístic vigent en el cas d’incompliment de la norma-
tiva vigent i obrir el procés de revisió anticipada de l’avaluació ambiental de l’abo-
cador.

Al mateix temps, s’insta al Govern a tenir en consideració, en les tramitacions 
administratives, la posició del territori en ser contrari l’abocador, a la línia de 
desenvolupament econòmic consensuada per tots els municipis riberencs que mar-
caria de forma negativa el futur de tota la comarca de la Ribera d’Ebre i atès l’exis-
tència prèvia d’una altre abocador a Tivissa.
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Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36828 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 24.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36828)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (1)
De modificació de l’apartat 1

1. Continuar amb el monitoratge de control de la qualitat de les platges i les ai-
gües a través del Programa de Vigilància i Informació de les zones de bany costane-
res i continentals a Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà (2)
De modificació dels apartats 2, 3 i 4 en un sol punt

A través de l’ACA, assessorar als ajuntaments per dissenyar i establir, en virtut 
de les seves competències, estratègies i protocols a nivell local encaminades tant a 
la reducció de l’arribada de sòlids al mar com a la seva recollida en zones d’acu-
mulació.

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36827 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36827)

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

1. Constatar que la instal·lació d’una granja de porcs en aquest espai descrit pot 
implicar un risc elevat de malmetre els valors naturals i paisatgístics d’aquesta zona 
humida, pel que cal garantir el màxim de zel ambiental i territorial en la tramita-
ció administrativa per atorgar o denegar les corresponents llicències i avaluacions 
ambientals.

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

2. S’estudiï la viabilitat d’afegir a la resta de les zones protegides de l’EIN Basses 
de l’Albera i que passi a formar part de la Xarxa Natura 2.000, la zona compresa 
entre el riu Torrelles (EIN riu Llobregat d’Empordà) i els dos polígons protegits de 
l’EIN Basses de l’Albera on s’hi troben aquest conjunt de closes, basses i estanys on 
s’hi mantenen hàbitats i espècies de flora i fauna d’interès comunitari.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre 
Lloret de Mar i Vidreres
250-00728/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36844 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36844)

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

1. Estudiar, mitjançant el Servei Català de Trànsit la idoneïtat de la instal·lació 
de controls fixes de velocitat en les zones de més accidents, tenint en compte també 
la perillositat de la resta de trams de Catalunya.

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

2. Projectar millores dels carrils d’acceleració i desacceleració als accessos on 
sigui viable, o considerar la formació de determinades rotondes als indrets on la 
complexitat viària ho exigeixi.

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

3. Possibilitar que els autobusos realitzin la maniobra a la mateixa intersecció, 
en el cas de les futures rotondes, i en la resta de casos estudiar la solució més adient.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Preveure un itinerari de vianants entre l’accés a Pinars i la zona urbana de 
Lloret, i estudiar la possibilitat d’un nou itinerari de vianants fins al túnel de Mon-
turiol.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

5. Estudiar una pacificació de la C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres, amb la im-
plantació de rotondes que obliguen a reduir la velocitat als seus accessos a 40 km/h.
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4. Informació

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 del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al conseller d’Educació
330-00102/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 36950 / Coneixement: 24.04.2019

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 del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, els dies 22 i 23 d’abril de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller d’Educació.

Cordialment,

Barcelona, 17 d’abril de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 82/2019, de 17 d’abril, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al conseller d’Educació els 
dies 22 i 23 d’abril de 2019, és publicat al DOGC 7857, de 18 d’abril de 2019.
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