
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 l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja
250-00426/12
Retirada 11

Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre
250-00452/12
Retirada 11

Proposta de resolució sobre l’enviament d’un representant al Consell Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salut
250-00478/12
Rebuig 11

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador de polítiques 
internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00805/12
Rebuig 11

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12
Rebuig 11

Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant el seu primer 
any de mandat
250-00838/12
Rebuig 12

Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les vies de comuni-
cació davant les actuacions de grups separatistes que la posen en perill
250-00948/12
Rebuig 12

Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu Toga i el res-
pecte a la justícia
250-00953/12
Rebuig 12

Proposta de resolució de condemna de l’ús de la coacció i la violència a les uni-
versitats
250-01026/12
Rebuig 12

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 reconeixement del dret d’acompanyament de gossos de pro-
tecció i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00069/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13
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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 l’accés dels mitjans de comunicació privats als ajuts 
públics
250-01079/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les quotes de producció derivades del contracte pro-
grama de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals subscrit amb el Govern 
de la Generalitat
250-01080/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la implantació d’un bus exprés entre l’Alt Penedès i la 
Universitat Autònoma de Barcelona
250-01081/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la condemna a la inacció intencionada del Govern davant 
d’accions il·legals que vulneren el lliure exercici del dret a la llibertat de moviments 
emparat per la Constitució i el Tractat de la Unió Europea
250-01082/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els talls viaris a l’autopista AP7 i la carretera NII a la 
Jonquera
250-01083/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures urgents amb relació a la Cartera 
de serveis socials pel que fa a les polítiques d’infància i adolescència
250-01085/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els delictes d’odi
250-01086/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualitat de vida de les persones 
amb malaltia celíaca
250-01087/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el disseny d’una plataforma de simplificació de tràmits 
davant l’Administració per als comerciants
250-01088/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la laïcitat de l’escola catalana
250-01089/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències d’atenció pri-
mària a Premià de Mar
250-01090/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la limitació del transport aeri per a fer front a l’emer-
gència climàtica
250-01091/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre els efectes de la digitalització intensiva sobre l’econo-
mia, el treball i les dones treballadores
250-01092/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la recuperació d’un pla d’incentius autonòmics per al 
vehicle elèctric
250-01093/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’accés als tractaments psicotera-
pèutics en el sistema sanitari públic per als menors que pateixen abusos sexuals
250-01094/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els serveis 
de vigilància privada a les estacions de tren, metro i autobusos
250-01095/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la defensa del model lingüístic i de l’escola pública 
catalana
250-01096/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’acord de Ryanair amb els treballadors de l’aeroport 
de Girona
250-01097/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de l’Institut de Tiana
250-01098/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris al Ripollès
250-01099/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el desè aniversari de la Carta dels drets fonamentals 
de la Unió Europea
250-01100/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la judicialització del patrimoni per part d’Aragó per a 
espoliar el Museu de Lleida
250-01101/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’aturada del tancament de l’Escola Montigalà, de Ba-
dalona, i la construcció del nou edifici
250-01102/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’opacitat i la manca de transparència del pressupost 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01103/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució sobre la defensa del Museu de Lleida i la unitat de la seva 
col·lecció
250-01104/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut mental a Santa Colo-
ma de Gramenet
250-01105/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’accés als locals buits de l’Institut Català del Sòl
250-01106/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al Centre Penitenciari de Mas d’Enric
250-01107/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’increment de la presència policial a l’àrea bàsica po-
licial de Santa Coloma de Farners
250-01108/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el mal estat de l’aigua a la desembocadura de la riera 
del Vendrell
250-01109/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats territorials a Catalunya
300-00225/12
Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 23

Interpel·lació al Govern sobre la manca d’un finançament just de la cultura
300-00226/12
Presentació: GP PSC-Units 23

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves
300-00227/12
Presentació: GP PSC-Units 24

Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica
300-00228/12
Presentació: GP JxCat 24

Interpel·lació al Govern sobre l’Administració de justícia
300-00229/12
Presentació: GP Cs 24

Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels menors a les escoles
300-00230/12
Presentació: GP Cs 25

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00231/12
Presentació: SP PPC 25

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat Retard de l’Administració en situacions d’emer-
gència residencial a Catalunya
360-00024/12
Tramitació en Comissió 25
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Informe del Síndic de Greuges i de l’Institut de Drets Humans de Catalunya titulat 
Pla de drets humans de Catalunya
360-00025/12
Tramitació en Comissió 26

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de defensa de la 
pau al País Basc
401-00023/12
Acord de la Junta 27

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 134/XII, sobre la creació d’una comissió d’estudi 
de la forma de gestió dels serveis públics
390-00134/12
Designació de la Comissió competent 28

Control del compliment de la Moció 135/XII, sobre l’educació a temps complet
390-00135/12
Designació de la Comissió competent 28

Control del compliment de la Moció 136/XII, sobre les violències masclistes
390-00136/12
Designació de la Comissió competent 28

Control del compliment de la Moció 137/XII, sobre la situació social
390-00137/12
Designació de la Comissió competent 28

Control del compliment de la Moció 138/XII, sobre la limitació dels drets digitals
390-00138/12
Designació de la Comissió competent 28

Control del compliment de la Moció 139/XII, sobre l’atur
390-00139/12
Designació de la Comissió competent 29

Control del compliment de la Moció 140/XII, sobre l’habitatge
390-00140/12
Designació de la Comissió competent 29

Control del compliment de la Moció 141/XII, sobre la digitalització del teixit productiu
390-00141/12
Designació de la Comissió competent 29

Control del compliment de la Moció 142/XII, sobre la situació del sistema de salut
390-00142/12
Designació de la Comissió competent 29

Control del compliment de la Moció 143/XII, sobre les polítiques de prevenció de 
les ludopaties
390-00143/12
Designació de la Comissió competent 29

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla de sequera de la Generalitat de 
Catalunya
354-00191/12
Rebuig de la sol·licitud 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el manteniment de torrents i rieres que 
fa l’Agència Catalana de l’Aigua
354-00194/12
Rebuig de la sol·licitud 30
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la gestió dels llits dels rius davant els 
episodis de fortes pluges
354-00195/12
Rebuig de la sol·licitud 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la manca de recursos i 
l’impagament a les entitats i els treballadors que duen a terme la protecció de menors 
com a col·laboradors de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
354-00203/12
Rebuig de la sol·licitud 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre la presumpta malversació de fons públics de la Secre-
taria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport
354-00207/12
Rebuig de la sol·licitud 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la revocació de l’autorització per a instal·lar i explotar un 
casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l’empresa Hard Rock BCN IR
354-00208/12
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la negociació de l’acord entre Ryanair i els treballadors 
de l’aeroport de Girona
354-00215/12
Rebuig de la sol·licitud 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’afectació dels vessaments al riu Besòs 
originats per l’incendi al centre Darpin de l’empresa Ditecsa, de Montornès del Vallès, 
l’11 de desembre de 2019 i les mesures previstes per a reparar els danys
354-00219/12
Retirada de la sol·licitud 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adoptades en l’incendi de 
la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
354-00220/12
Acord sobre la sol·licitud 32

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

Proposta d’audiència en ponència de Ramón Agenjo Bosch, director de la Fundació 
Damm, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-01365/12
Retirada de la sol·licitud 32

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club Natació Olot amb 
relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-01396/12
Retirada de la sol·licitud 32

Proposta d’audiència en ponència de Marina Corbella amb relació a la Proposició 
de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-01423/12
Retirada de la sol·licitud 32

Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Velasco, expresident de l’Associació Joves 
Dirigents Catalans, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-01433/12
Retirada de la sol·licitud 33

Proposta d’audiència en ponència de Pere Guardiola, ex-representant social de la 
Caixa de Pensions, amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física 
de Catalunya
352-01449/12
Retirada de la sol·licitud 33
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Proposta d’audiència en ponència de Gervasi Deferr, esportista, amb relació a la 
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-01512/12
Retirada de la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la planta de tractament de purins de Juneda (Garrigues)
356-00564/12
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat Ca-
talana de la Competència, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre els perjudicis a la lliure competència de la campanya de l’Assemblea Nacional 
Catalana «Consum estratègic»
356-00567/12
Rebuig de la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
els resultats de les inspeccions ambientals a empreses del Vallès Oriental
356-00593/12
Rebuig de la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui les mesures preventives 
adoptades davant l’anunci de fortes pluges i les accions posteriors
356-00611/12
Acord sobre la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença de Manel Torrent Aixa, director de l’Institut Català 
d’Energia, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
els resultats del Pla d’acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per 
als vehicles elèctrics a Catalunya 2016-2019
356-00638/12
Acord sobre la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Co-
missió de Territori perquè presenti l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025
356-00656/12
Acord sobre la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el desastre ecològic 
provocat per l’incendi de l’empresa Derpin, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
356-00659/12
Rebuig de la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el desastre ecològic 
provocat per l’incendi de l’empresa Derpin, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
356-00660/12
Retirada de la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença del director del centre Derpin, de l’empresa Dictesa, da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l’incendi en 
aquesta empresa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
356-00661/12
Acord sobre la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
informi sobre les mesures adoptades en l’incendi de la fàbrica de reciclatge indus-
trial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
356-00663/12
Rebuig de la sol·licitud 36
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Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director general de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre les mesures adoptades en l’incendi de la fàbrica de reciclatge industrial 
Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
356-00664/12
Rebuig de la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença del director general d’Anàlisi i Prospectiva i del direc-
tor del Centre d’Estudis d’Opinió davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informin sobre l’enquesta «Percepció sobre el debat territorial a Espanya»
356-00665/12
Acord sobre la sol·licitud 36

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre la revocació de l’autorització per a instal·lar i explotar un casino al centre 
recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l’empresa Hard Rock BCN IR
355-00114/12
Acord de tenir la sessió informativa 36

Sessió informativa de la Comissió de Medi ambient i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adoptades en l’incendi de la fàbrica de 
reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
355-00118/12
Acord de tenir la sessió informativa 37

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

Compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants Espanyols de 
Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori per a presentar els estudis 
sobre la qualitat de la construcció mediambiental i energètica
357-00611/12
Substanciació 37

Compareixença del director general d’Anàlisi i Prospectiva i del director del Centre 
d’Estudis d’Opinió davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
l’enquesta «Percepció sobre el debat territorial a Espanya»
357-00666/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de 
Territori per a presentar l’Estratègia catalana de la bicicleta 2025
357-00667/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la planta de 
tractament de purins de Juneda (Garrigues)
357-00672/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar les mesures preventives adoptades da-
vant l’anunci de fortes pluges i les accions posteriors
357-00673/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Manel Torrent Aixa, director de l’Institut Català d’Energia, da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els resultats 
del Pla d’acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles 
elèctrics a Catalunya 2016-2019
357-00674/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença del director del centre Derpin, de l’empresa Dictesa, davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre l’incendi en aquesta 
empresa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
357-00675/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 38
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 48
Convocada per al 21 de gener de 2020 39

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2020
231-00003/12
Proposta al Ple 40
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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 del nou consultori mèdic de la 
Canonja
250-00426/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre
250-00452/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta de resolució sobre l’enviament d’un representant al Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
250-00478/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 23, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 415.

Proposta de resolució sobre l’opacitat de l’agenda del coordinador 
de polítiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control 
polític en seu parlamentària
250-00805/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 416.

Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l’estranger
250-00807/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 416.
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Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant 
el seu primer any de mandat
250-00838/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 416.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les 
vies de comunicació davant les actuacions de grups separatistes que 
la posen en perill
250-00948/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 20, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 413.

Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu 
Toga i el respecte a la justícia
250-00953/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 20, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 413.

Proposta de resolució de condemna de l’ús de la coacció i la 
violència a les universitats
250-01026/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 18, tinguda el 
16.01.2020, DSPC-C 417.
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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 reconeixement del dret d’acompanyament 
de gossos de protecció i terapèutics a les víctimes de la violència 
masclista
202-00069/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 21.01.2020 al 03.02.2020).
Finiment del termini: 04.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’accés dels mitjans de comunicació 
privats als ajuts públics
250-01079/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre les quotes de producció derivades 
del contracte programa de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals subscrit amb el Govern de la Generalitat
250-01080/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.
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Proposta de resolució sobre la implantació d’un bus exprés entre l’Alt 
Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona
250-01081/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre la condemna a la inacció intencionada 
del Govern davant d’accions il·legals que vulneren el lliure exercici 
del dret a la llibertat de moviments emparat per la Constitució i el 
Tractat de la Unió Europea
250-01082/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre els talls viaris a l’autopista AP7 i la 
carretera NII a la Jonquera
250-01083/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures urgents amb 
relació a la Cartera de serveis socials pel que fa a les polítiques 
d’infància i adolescència
250-01085/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre els delictes d’odi
250-01086/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualitat de vida de 
les persones amb malaltia celíaca
250-01087/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.
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Proposta de resolució sobre el disseny d’una plataforma de simplificació 
de tràmits davant l’Administració per als comerciants
250-01088/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre la laïcitat de l’escola catalana
250-01089/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències 
d’atenció primària a Premià de Mar
250-01090/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.
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Proposta de resolució sobre la limitació del transport aeri per a fer 
front a l’emergència climàtica
250-01091/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre els efectes de la digitalització intensiva 
sobre l’economia, el treball i les dones treballadores
250-01092/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre la recuperació d’un pla d’incentius 
autonòmics per al vehicle elèctric
250-01093/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’accés als tractaments 
psicoterapèutics en el sistema sanitari públic per als menors que 
pateixen abusos sexuals
250-01094/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos 
d’Esquadra i els serveis de vigilància privada a les estacions  
de tren, metro i autobusos
250-01095/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre la defensa del model lingüístic  
i de l’escola pública catalana
250-01096/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.
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Proposta de resolució sobre l’acord de Ryanair amb els treballadors 
de l’aeroport de Girona
250-01097/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció  
de l’Institut de Tiana
250-01098/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris al Ripollès
250-01099/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.
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Proposta de resolució sobre el desè aniversari de la Carta dels drets 
fonamentals de la Unió Europea
250-01100/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre la judicialització del patrimoni per part 
d’Aragó per a espoliar el Museu de Lleida
250-01101/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre l’aturada del tancament de l’Escola 
Montigalà, de Badalona, i la construcció del nou edifici
250-01102/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.
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Proposta de resolució sobre l’opacitat i la manca de transparència 
del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01103/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre la defensa del Museu de Lleida i la 
unitat de la seva col·lecció
250-01104/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut mental 
a Santa Coloma de Gramenet
250-01105/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.
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Proposta de resolució sobre l’accés als locals buits de l’Institut 
Català del Sòl
250-01106/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al Centre Penitenciari 
de Mas d’Enric
250-01107/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

Proposta de resolució sobre l’increment de la presència policial  
a l’àrea bàsica policial de Santa Coloma de Farners
250-01108/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.
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Proposta de resolució sobre el mal estat de l’aigua a la 
desembocadura de la riera del Vendrell
250-01109/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2020 al 29.01.2020).
Finiment del termini: 30.01.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2020.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats territorials a Catalunya
300-00225/12

PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 55656 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.01.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats territorials a Catalu-
nya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 
i 23 de gener de 2020, amb el text següent: 

– Sobre les desigualtats territorials a Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre la manca d’un finançament just de la cultura
300-00226/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55667 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.01.2020

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la manca d’un finançament just de 
la Cultura, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 22 i 23 de gener de 2020, amb el text següent: 

– Sobre la manca d’un finançament just de la Cultura.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves
300-00227/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 55668 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.01.2020

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels i les joves, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 i 23 de gener 
de 2020, amb el text següent: 

– Sobre la situació dels i les joves.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica
300-00228/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 55864 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.01.2020

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, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre emergència climàtica, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 i 23 de gener de 2020, 
amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’emergència climàtica?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre l’Administració de justícia
300-00229/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55887 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la Administración de Justicia, 
para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 22 y 23 
de enero del 2020, con el siguiente texto: 

– Sobre la Administración de Justicia.

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels menors a les escoles
300-00230/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55888 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la protección de los menores en 
las escuelas catalanas, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los 
próximos días 22 y 23 de enero del 2020, con el siguiente texto: 

– Sobre la protección de los menores en las escuelas catalanas.

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00231/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 55893 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.01.2020

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 la seva acció exterior, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21, 22 i 
23 de gener de 2020, amb el text següent: 

– Sobre l’acció exterior del Govern.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat Retard de l’Administració en 
situacions d’emergència residencial a Catalunya
360-00024/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.
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Informe del Síndic de Greuges i de l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya titulat Pla de drets humans de Catalunya
360-00025/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de 
defensa de la pau al País Basc
401-00023/12

ACORD DE LA JUNTA

14.01.2020

Després de més de cinc dècades de violència, el País Basc inicia un horitzó de 
convivència, de pau i de reconciliació. Davant aquest nou escenari, Catalunya, que 
ha encapçalat manifestacions multitudinàries en contra de la violència i que ha pa-
tit també la barbàrie terrorista, vol manifestar el seu suport a la pluralitat del poble 
basc en el seu camí cap a la consolidació d’una nova etapa.

Catalunya vol fer un pas més en el record i el reconeixement a la memòria dels 
morts i de llurs familiars. I ho vol fer amb la mirada posada en el futur, perquè mai 
més es tornin a repetir uns fets semblants, i allunyada d’actituds venjatives que difi-
culten que la cultura de la pau i de la no repetició prosperi.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya manifesta el seu desig d’acompa-
nyar la ciutadania basca que, per mitjà de les seves institucions i de la majoria dels 
seus partits polítics i de la societat civil, aposta per un futur de llibertat, de reconei-
xement mutu i de convivència, en què totes les víctimes puguin sentir reparat llur 
dolor. Els llaços que uneixen Catalunya amb el País Basc ens interpel·len com a so-
cietat compromesa amb els drets humans.

L’1 de juliol de 2019 una àmplia representació d’aquest Parlament va mantenir 
una trobada amb víctimes d’ETA, del GAL i d’abusos policials. Durant aquesta tro-
bada aquesta mateixa representació va expressar el seu compromís d’acompanyar 
les víctimes en llur generós i important pas de facilitar el procés de pau mitjançant 
els consensos següents: 

a) Defensar els drets humans com a eix central i única referència per a la convi-
vència al País Basc, i també la construcció d’una cultura de pau que posi les bases 
de la no repetició.

b) Defensar els principis de veritat, justícia i reparació de totes les víctimes del 
terrorisme d’ETA, i també de la resta d’expressions de violència que han tingut lloc 
al llarg dels cinquanta anys de conflicte al País Basc.

c) Promoure l’aplicació d’una política penitenciària d’acostament a presons prò-
ximes als llocs d’origen dels presos i de residència de llurs familiars i gent pròxima, 
que ofereixi un tracte humanitari als presos que pateixen malalties, tal com establei-
xen la legislació europea i els estàndards de drets humans.

d) Exhortar els presos a reconèixer el dany causat i a fer passos decidits en 
aquest camí, amb l’objectiu d’avançar cap a la reconciliació i aprofundir en el reco-
neixement mutu entre les diferents víctimes del conflicte.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna 

Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 
GP PSC-Units; Carles Riera Albert, representant  SP CUP-CC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 134/XII, sobre la creació d’una 
comissió d’estudi de la forma de gestió dels serveis públics
390-00134/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020

Control del compliment de la Moció 135/XII, sobre l’educació a temps 
complet
390-00135/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020

Control del compliment de la Moció 136/XII, sobre les violències 
masclistes
390-00136/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020

Control del compliment de la Moció 137/XII, sobre la situació social
390-00137/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020

Control del compliment de la Moció 138/XII, sobre la limitació dels 
drets digitals
390-00138/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020
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Control del compliment de la Moció 139/XII, sobre l’atur
390-00139/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020

Control del compliment de la Moció 140/XII, sobre l’habitatge
390-00140/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020

Control del compliment de la Moció 141/XII, sobre la digitalització 
del teixit productiu
390-00141/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020

Control del compliment de la Moció 142/XII, sobre la situació  
del sistema de salut
390-00142/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020

Control del compliment de la Moció 143/XII, sobre les polítiques  
de prevenció de les ludopaties
390-00143/12

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.01.2020
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla 
de sequera de la Generalitat de Catalunya
354-00191/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 414.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
manteniment de torrents i rieres que fa l’Agència Catalana de l’Aigua
354-00194/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 414.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
gestió dels llits dels rius davant els episodis de fortes pluges
354-00195/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 414.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies sobre la manca de recursos i l’impagament a les entitats 
i els treballadors que duen a terme la protecció de menors com 
a col·laboradors de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
354-00203/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 21, tin-
guda el 15.01.2020, DSPC-C 411.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la presumpta malversació 
de fons públics de la Secretaria General de l’Esport i el Consell 
Català de l’Esport
354-00207/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 22, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 409.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la revocació de 
l’autorització per a instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu  
i turístic de Vila-seca i Salou a l’empresa Hard Rock BCN IR
354-00208/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 
21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 410.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la negociació de l’acord 
entre Ryanair i els treballadors de l’aeroport de Girona
354-00215/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 21, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 410.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
l’afectació dels vessaments al riu Besòs originats per l’incendi al 
centre Darpin de l’empresa Ditecsa, de Montornès del Vallès, l’11 de 
desembre de 2019 i les mesures previstes per a reparar els danys
354-00219/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 414.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi ambient i 
Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les 
mesures adoptades en l’incendi de la fàbrica de reciclatge industrial 
Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
354-00220/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, en la sessió 12, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 414.

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

Proposta d’audiència en ponència de Ramón Agenjo Bosch, director 
de la Fundació Damm, amb relació a la Proposició de llei de l’esport 
i l’activitat física de Catalunya
352-01365/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 409.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Club 
Natació Olot amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat 
física de Catalunya
352-01396/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 409.

Proposta d’audiència en ponència de Marina Corbella amb relació a 
la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-01423/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 409.
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Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Velasco, expresident de 
l’Associació Joves Dirigents Catalans, amb relació a la Proposició de 
llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-01433/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 409.

Proposta d’audiència en ponència de Pere Guardiola, ex-representant 
social de la Caixa de Pensions, amb relació a la Proposició de llei de 
l’esport i l’activitat física de Catalunya
352-01449/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 409.

Proposta d’audiència en ponència de Gervasi Deferr, esportista, 
amb relació a la Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de 
Catalunya
352-01512/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 409.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la planta de tractament de purins 
de Juneda (Garrigues)
356-00564/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 414.
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Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els perjudicis a la lliure 
competència de la campanya de l’Assemblea Nacional Catalana 
«Consum estratègic»
356-00567/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 15, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 412.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre els resultats de les inspeccions 
ambientals a empreses del Vallès Oriental
356-00593/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 414.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
expliqui les mesures preventives adoptades davant l’anunci de fortes 
pluges i les accions posteriors
356-00611/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 414.

Sol·licitud de compareixença de Manel Torrent Aixa, director de 
l’Institut Català d’Energia, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre els resultats del Pla d’acció per 
al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles 
elèctrics a Catalunya 2016-2019
356-00638/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 414.



BOPC 513
20 de gener de 2020

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 35 

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat davant la Comissió de Territori perquè presenti l’Estratègia 
Catalana de la Bicicleta 2025
356-00656/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 410.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el desastre ecològic provocat per l’incendi de l’empresa 
Derpin, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
356-00659/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 414.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Residus de 
Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el desastre ecològic provocat per l’incendi de l’empresa 
Derpin, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
356-00660/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 414.

Sol·licitud de compareixença del director del centre Derpin, de 
l’empresa Dictesa, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre l’incendi en aquesta empresa de Montornès del 
Vallès (Vallès Oriental)
356-00661/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 414.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director 
de l’Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures adoptades 
en l’incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de 
Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
356-00663/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 414.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director general 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures adoptades en 
l’incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès 
del Vallès (Vallès Oriental)
356-00664/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 414.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Anàlisi i 
Prospectiva i del director del Centre d’Estudis d’Opinió davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informin sobre l’enquesta 
«Percepció sobre el debat territorial a Espanya»
356-00665/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 22, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 409.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la revocació de l’autorització per a 
instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca 
i Salou a l’empresa Hard Rock BCN IR
355-00114/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 410.
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Sessió informativa de la Comissió de Medi ambient i Sostenibilitat 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures 
adoptades en l’incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa 
de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
355-00118/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda 
el 15.01.2020, DSPC-C 414.

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

Compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants 
Espanyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori 
per a presentar els estudis sobre la qualitat de la construcció 
mediambiental i energètica
357-00611/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 410.

Compareixença del director general d’Anàlisi i Prospectiva i del 
director del Centre d’Estudis d’Opinió davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre l’enquesta «Percepció sobre el 
debat territorial a Espanya»
357-00666/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 22, tinguda el 15.01.2020, 
DSPC-C 409.

Compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant 
la Comissió de Territori per a presentar l’Estratègia catalana de la 
bicicleta 2025
357-00667/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 21, tinguda el 15.01.2020, DSPC-C 410.
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Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
per a informar sobre la planta de tractament de purins de Juneda 
(Garrigues)
357-00672/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 12, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 414.

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar les 
mesures preventives adoptades davant l’anunci de fortes pluges i les 
accions posteriors
357-00673/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 12, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 414.

Compareixença de Manel Torrent Aixa, director de l’Institut Català 
d’Energia, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per 
a informar sobre els resultats del Pla d’acció per al desplegament 
d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a 
Catalunya 2016-2019
357-00674/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 12, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 414.

Compareixença del director del centre Derpin, de l’empresa 
Dictesa, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a 
informar sobre l’incendi en aquesta empresa de Montornès del Vallès 
(Vallès Oriental)
357-00675/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 12, tinguda el 
15.01.2020, DSPC-C 414.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 48

CONVOCADA PER AL 21 DE GENER DE 2020

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 21 de gener de 2020, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de 

ciutadania. Tram. 202-00063/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el 
Ple (text presentat: BOPC 422, 7).

2. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020. Tram. 230-
00004/12. Mesa Ampliada. Debat i votació.

3. Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindica-
tura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2020. Tram. 230-00003/12. Mesa 
Ampliada. Debat i votació.

4. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2020. 
Tram. 231-00003/12. Mesa Ampliada. Designació.

5. Debat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada 
a Catalunya. Tram. 255-00010/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 
(text presentat: BOPC 490, 37).

6. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 22 de gener, a les 10.00 h).
7. Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar 

l’accés a l’habitatge. Tram. 203-00025/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 510).

8. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la violèn-
cia institucional durant la celebració del referèndum de l’U d’Octubre. Tram. 252-
00019/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 400, 58).

9. Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats territorials a Catalunya. Tram. 
300-00225/12. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la manca d’un finançament just de la cultura. 
Tram. 300-00226/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves. Tram. 300-00227/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica. Tram. 300-00228/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’Administració de justícia. Tram. 300-
00229/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels menors a les escoles. Tram. 
300-00230/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 300-00231/12. Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció del 
Govern. Tram. 302-00180/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any 
d’inacció. Tram. 302-00186/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats i les rei-
vindicacions socials i els pressupostos. Tram. 302-00181/12. Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el salari mínim català 
de referència. Tram. 302-00182/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial. 
Tram. 302-00183/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i 
votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’enquesta del Centre 
d’Estudis d’Opinió «Percepció sobre el debat territorial a Espanya». Tram. 302-
00184/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professional. 
Tram. 302-00185/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari 
del 2020
231-00003/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 14 de gener de 2020, d’acord amb 

l’article 37.5 del Reglament, acorda de proposar al Ple la designació d’Antonio Espi-
nosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans, de Narcís Clara Lloret, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i de Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Par-
lamentari Republicà, com a diputats interventors per al període pressupostari del 
2020 (tram. 231-00003/12).

Palau del Parlament, 14 de gener de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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