
TAUL A DE CONT INGUT

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 de presentació d’esmenes a l’articulat 7

Proposició de llei de mesures urgents contra la pobresa energètica
202-00066/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un punt d’inspecció fronterer al port de 
Palamós
250-01035/12
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre el millorament viari de la carretera GI-682
250-01036/12
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre la implantació d’un sistema ferroviari de rodalia a Lleida
250-01040/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Martorell
250-01043/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre les mesures urgents i necessàries en matèria de riscos 
laborals a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
250-01044/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el IV Pla de suport al tercer sector social
250-01046/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya
250-01047/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme
250-01048/12
Esmenes presentades 11
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres 
de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-01049/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO a la carretera 
B-23
250-01062/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres de l’Ebre
250-01063/12
Esmenes presentades 13

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre l’art de la 
Franja i la col·lecció del Museu de Lleida
401-00024/12
Acord de la Junta 15

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 16

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12
Adscripció de diputats 16

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació als sobresous que co-
brava a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
354-00205/12
Sol·licitud i tramitació 16

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en un desnonament al barri del Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova, de Barcelona, el 20 de desembre de 2019
354-00225/12
Sol·licitud i tramitació 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la intenció de modificar el règim de rescabalament de lesions i danys dels 
mossos d’esquadra en acte de servei per mitjà d’una llei d’acompanyament
354-00227/12
Sol·licitud i tramitació 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la prevenció, l’acció, la comunicació i la gestió amb relació a l’emergència 
provocada per l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00228/12
Sol·licitud i tramitació 17
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona i sobre l’aplicació del Pla 
d’emergència exterior del sector químic de Catalunya
354-00230/12
Sol·licitud i tramitació 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els protocols d’avís i autoprotecció que es van activar arran de l’accident a 
l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00234/12
Sol·licitud i tramitació 18

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les actuacions dutes a terme arran de l’accident a l’empresa Industrias Quími-
cas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00235/12
Sol·licitud i tramitació 18

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

Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració de Seguretat da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els desordres públics provocats 
per radicals violents separatistes del 14 d’octubre de 2019 ençà
356-00670/12
Sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre els esdeveniments del 17 d’agost de 2017, els pro-
tocols emprats i la gestió del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
356-00671/12
Sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la possible modificació del règim de rescabalament 
de lesions i danys de mossos d’esquadra en acte de servei per mitjà d’una llei 
d’acompanyament
356-00673/12
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gómez-Quintero i Mora, president de l’Asso-
ciació per la Integració Laboral de Mossos d’Esquadra amb Discapacitats, davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre la modificació de la Llei 10/1994, de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
356-00674/12
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’explosió del 14 de 
gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona
356-00678/12
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre el funcionament dels protocols i mecanismes 
de detecció de riscos arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
356-00679/12
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’ex-
plosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona
356-00680/12
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del responsable de seguretat del polígon Sud de la 
Petroquímica de Tarragona davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’ex-
plosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica
356-00681/12
Sol·licitud 20
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre les actuacions dutes a terme arran de l’acci-
dent químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00685/12
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emer-
gències davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions dutes a 
terme arran de l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Eti-
leno (Iqoxe)
356-00686/12
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de Pau Ricomà Vallhonrat, alcalde de Tarragona, davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias 
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00687/12
Sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Roc Muñoz Martínez, alcalde de la Canonja, davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias 
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00688/12
Sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Pere Segura Xatruch, alcalde de Vila-seca, davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias 
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00689/12
Sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias 
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00690/12
Sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa In-
dustrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00691/12
Sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Mar Jerez, representant de la Coordinadora d’En-
titats de Tarragona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident 
químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00692/12
Sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Loli Gutiérrez, representant de l’Associació de Veïns 
de Bonavista, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident químic a 
l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00693/12
Sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Veïns de Tarragona davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident 
químic de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00696/12
Sol·licitud 22

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

Compareixença d’una representació del Col·lectiu Praga davant la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00198/12
Substanciació 23

Compareixença de José Antonio Martín Pallín, exfiscal del Tribunal Suprem, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espa-
nyola a Catalunya
357-00205/12
Substanciació 23
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Compareixença de Sara Vilà Galán, senadora designada pel Parlament de Catalunya 
de En Comú Podem, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 
155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00678/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença de Sara Vilà Galán, senadora designada pel Parlament de Catalu-
nya de En Comú Podem, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
365-00006/12
Canvi de tramitació 23

Compareixença de José Montilla Aguilera, senador del Partit Socialista de Catalu-
nya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
365-00043/12
Substanciació 24

Compareixença de Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, senador del Partit Demòcrata, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 
155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
365-00044/12
Substanciació 24

Compareixença de Mirella Cortès i Gès, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya al Senat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
365-00045/12
Substanciació 24

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 d’Empresa i Coneixement a la consellera de 
la Presidència
330-00202/12
Presentació: president de la Generalitat 25

Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública al 
conseller de Territori i Sostenibilitat
330-00203/12
Presentació: president de la Generalitat 25

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Alba Metge Climent
Presentació 26
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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 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 DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP CUP-CC; GP Cs (reg. 56366; 56402; 56405).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 29.01.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures urgents contra la pobresa energètica
202-00066/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: SP PPC; GP ERC; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 56182; 56233; 56242; 
56292).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.01.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: SP PPC; GP ERC; GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 56183; 56234; 
56240; 56243; 56293).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.01.2020; 10:30 h.
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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 la creació d’un punt d’inspecció 
fronterer al port de Palamós
250-01035/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55447 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55447)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió al punt 1

1. Iniciar todos los trámites y gestiones necesarias, en coordinación con el Ayun-
tamiento de Palamós, Ports de la Generalitat y las Autoridades Portuarias, para so-
licitar al Gobierno de España el inicio de los trámites necesarios para que el Puerto 
de Palamós disponga de un Punto de Inspección Fronterizo (PIF) para la entrada de 
productos de origen animal, vegetal y perecederos procedentes de países terceros 
destinados para consumo humano.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió al punt 2

2. Iniciar todos los trámites y gestiones necesarias, en coordinación con el Ayun-
tamiento de Palamós, Ports de la Generalitat y las Autoridades Portuarias, para la 
provisión de las instalaciones adecuadas para instalar un Punto de Inspección Fron-
teriza (PIF) para el control efectivo de mercancías que requieran de controles de 
inspección fitosanitaria en el Puerto de Palamós.

Proposta de resolució sobre el millorament viari de la carretera 
GI-682
250-01036/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55448 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55448)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació total del punt 2

2. Analitzar les possibles millores a implementar a la carretera GI-682 entre Llo-
ret de Mar i Sant Feliu de Guíxols, en especial en el tram de Lloret de Mar a Tossa 
de Mar, que és el de més elevada accidentalitat.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació total del punt 3

3. Realitzar de forma immediata una actuació de millora dels sistemes de pro-
tecció per a motoristes, a la carretera GI-682 en el tram situat entre el PK 3 i 21, de 
Blanes a Tossa de Mar.

Proposta de resolució sobre la implantació d’un sistema ferroviari 
de rodalia a Lleida
250-01040/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54281; 55449 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 54281)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. Elaborar un estudi de demanda dels serveis de rodalies Lleida-Balaguer, Llei-
da-Cervera i Lleida-Montblanc, per tal d’analitzar si cal incrementar l’oferta actual 
de serveis.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 2

2. Com a titular de la gestió del servei, vetllar per l’accessibilitat del material 
assignat a aquestes línies.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55449)

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

1. Continuar treballant amb les administracions locals de Lleida per a la configu-
ració d’una xarxa de serveis de transport públic de rodalia a Lleida que respongui 
a les necessitats de mobilitat del territori amb una oferta integrada entre bus i tren.

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

2. Preveure en el futur contracte de serveis amb Renfe, la millora i renovació del 
material mòbil que presten els serveis ferroviaris a les comarques de Lleida amb 
trens adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

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

3. Incluir la línea Lleida-Balaguer en el sistema de Rodalies Lleida.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació total del punt 4

4. Continuar amb els treballs realitzats per FGC per analitzar conjuntament amb 
les administracions locals i agents socials i econòmics del territori la viabilitat de la  
construcció d’una estació al polígon industrial el Segre dins de la línia Lleida -  
la Pobla de Segur explotada per FGC.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Martorell
250-01043/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55443 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 55443)

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

1. Presentar, abans d’un mes, la licitació d’un nou concurs públic per la una nova 
proposta de gestió i explotació del Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Martorell per tal de tenir endegada una oferta de serveis educatius pel curs 2020-
2021 i següents.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 4

4. Promoure, de forma efectiva, la col·laboració dels agents socials i econòmics 
per tal de contribuir a una millor integració més real entre el món acadèmic i les 
empreses de les actuacions ocupacionals.

Proposta de resolució sobre les mesures urgents i necessàries en 
matèria de riscos laborals a l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona
250-01044/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55478 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 55478)

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

1. Analitzar les mesures necessàries en matèria de riscos laborals seguretat i sa-
lut en el treball per millorar, si es necessari, les instal·lacions de les dutxes situades 
en el passadís de l’Àrea de Cultius.
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Proposta de resolució sobre el IV Pla de suport al tercer sector social
250-01046/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55435 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55435)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini de 6 me-
sos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, el IV Pla de Suport al Tercer 
Sector.

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya
250-01047/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55444 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER  

CATALUNYA (REG. 55444)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, amb caràcter bimestral, 
reunions per a la creació del nou model de treball protegit a Catalunya amb represen-
tants de totes les entitats del sector, públiques i privades, per tal de definir i consensuar 
un nou model, i que aquest pugui ser aprovat al Parlament de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de 
l’associacionisme
250-01048/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55441 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55441)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, en el termini més breu pos-
sible des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, el tràmit parlamentari del 
projecte de Llei de Foment de l’Associacionisme per tal que sigui discutit al Parla-
ment de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-01049/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55445 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 55445)

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

2. Incloure en els plecs de condicions de futurs concursos públics per a la ges-
tió de qualsevol servei relacionat amb la infància i l’adolescència, la necessitat que 
l’empresa adjudicatària disposi Vetllar perquè les entitats del tercer sector acredita-
des per la prestació de serveis d’atenció a la infància i adolescència disposin d’un 
Protocol de prevenció i acció enfront les situacions de violència i les situacions hos-
tils, així com també de protocols actualitzats d’avaluació de riscos psicosocials dels 
llocs de treball a actualitzar cada dos anys l’avaluació de riscos psicosocials dels 
llocs de treball i a complir la ràtio de la cartera de serveis socials.

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

3. Instar, a les empreses Prestar assessorament i acompanyament a les enti-
tats socials que actualment gestionen els centres de protecció de menors de gestió 
concertada i delegada a, presentar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució, d’per tal de que implementin un Protocol de pre-
venció i acció enfront les situacions de violència i les situacions hostils que protegei-
xi la integritat dels seus treballadors/es, en base al Protocol de prevenció i actuació 
davant les situacions de violència als centres de protecció a la infància i l’adoles-
cència, aprovat el 2017, d’aplicació als centres propis de DGAIA.

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

4. Inspeccionar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta propos-
ta de resolució, les empreses Continuar exercint la funció de control de la qualitat 
dels serveis socials, mitjançant el Servei d’Inspecció i Registre del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, que inspecciona les entitats socials que gestionen 
els centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada per tal de garan-
tir que tinguin actualitzada l’avaluació de riscos psicosocials dels llocs de treball i 
si compleixen les ràtios fixades per la cartera de Serveis Socials. Així també, seguir 
efectuant el seguiment tècnic habitual amb el referent del centre de cada servei 
territorial.

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

5. Revisar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de 
resolució com a conseqüència del procés d’avaluació del sistema de protecció, les 
ràtios de personal professional que s’indiquen a la Cartera de Serveis Socials pel 
que fa als serveis de protecció a la infància i l’adolescència a través del Servei d’Ins-
pecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO 
a la carretera B-23
250-01062/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56137 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 56137)

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

Promoure la signatura d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya i el 
MIFO per tal de fer efectiva la transferència per part del MIFO a la Generalitat de 
Catalunya de la titularitat de la carretera B-23 així com dels recursos necessaris 
per poder dur a terme les obres pel condicionament de tota la carretera i les obres 
del carril bus d’entrada a Barcelona definit en el projecte corresponent redactat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres 
de l’Ebre
250-01063/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56136 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 23.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 56136)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Exigir al Govern de l’Estat que l’oferta de serveis ferroviaris a les Terres de 

l’Ebre inclogui la prestació de serveis d’alta velocitat de mitja distància que con-
nectin les terres de l’Ebre amb les principals ciutats del seu entorn que afavoreixi la 
mobilitat quotidiana com succeeix en d’altres corredors de Catalunya com Figue-
res-Girona o Lleida-Camp de Tarragona.

2. Exigir al Govern de l’Estat que revisi la posada en servei del nou tram del 
corredor per tal que representi una millora del servei ferroviari per als ciutadans 
del territori per on passi la infraestructura i no passi de llarg desatenent les seves 
necessitats.

3. Reclamar que el Govern de l’Estat ofereixi un servei ferroviari a les Terres de 
l’Ebre que garanteixi un nivell de servei adequat amb uns horaris ajustats a la ne-
cessitat de mobilitat del territori i amb la incorporació d’abonaments tarifaris per 
als usuaris habituals.

4. Exigir al Govern de l’Estat recuperar les aturades de l’Euromed a l’estació de 
l’Aldea, mantenint les tarifes bonificades.

5. Exigir al Govern de l’Estat incrementar el servei de trens tipus ‘Avant’, amb 
origen i destí l’estació de Tortosa i amb aturada a l’Aldea, per garantir amb una fre-
qüència regular durant tot el dia la connexió ràpida tant amb Barcelona com amb 
l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona.
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: SP PPC; GP JxCat (reg. 56185; 56291).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 24.01.2020; 10:30 h.
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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 
sobre l’art de la Franja i la col·lecció del Museu de Lleida
401-00024/12

ACORD DE LA JUNTA

23.01.2020

El patrimoni cultural i històric té un valor fonamental. És una eina de vital im-
portància com a vehicle per a la construcció d’identitats i per al reforç de mecanis-
mes de pertinença. Al mateix temps, però, és un vestigi de lligams culturals, socials 
i econòmics entre comunitats i territoris, i testimoni de llur supervivència al llarg 
del temps.

La condició de patrimoni cultural no és excloent. Una mateixa obra pot formar 
part de diversos patrimonis culturals diferenciats i la seva pertinença no depèn en 
cap cas d’allí on sigui, ni tan sols de qui en sigui el propietari o el tenidor. En conse-
qüència, posseir un determinat patrimoni implica drets i deures: el dret que s’integri 
en el propi relat i el deure de protegir-lo, estudiar-lo i donar-lo a conèixer. Drets i 
deures que no es veuen limitats pel fet de gaudir o no de la possessió, ni tampoc pel 
fet que es trobi situat en un o altre territori.

En aquest sentit, les obres d’art de la col·lecció d’art sacre de les parròquies se-
gregades del bisbat de Lleida, avui inscrites en el territori aragonès, formen part de 
l’herència de la Corona d’Aragó i, per tant, continuen essent patrimoni cultural tant 
de Catalunya com d’Aragó. Per això, cal que aquest patrimoni sigui gestionat com 
a element vertebrador dels llaços comuns entre dues comunitats veïnes, germanes i 
profundament relacionades, com són l’aragonesa i la catalana, i, en cap cas, com a 
instrument de confrontació i de menyspreu dels valors de la convivència i del basti-
ment d’un discurs comú.

Davant d’això, els principis de permanència, integritat i protecció de les col·lecci-
ons museístiques s’han de conjugar amb un tractament que les faci un bé útil, identi-
ficable i compartit. La gestió del patrimoni ha de partir d’un projecte compartit, que 
assoleixi el repte que ambdues comunitats mantinguin un sentiment de pertinença, 
sense que es perdi el sentit de col·lecció unitària, i que es desenvolupi una gestió 
compartida entre Catalunya i Aragó per mitjà d’una política d’exposicions itinerants 
o consecutives.

Per tot això, el Parlament de Catalunya manifesta la conveniència que la discus-
sió sobre la titularitat de les col·leccions se sostregui de la lluita judicial i es porti al 
terreny patrimonial i tècnic.

Així mateix, el Parlament de Catalunya declara que s’han de salvaguardar la 
unitat i la integritat de les obres d’art sacre provinents de les parròquies que havien 
format part del bisbat de Lleida fins als anys 1995-1997, adquirides i integrades de 
manera lícita i legítima a la col·lecció lleidatana, i que s’han de gestionar de mane-
ra compartida, sempre d’acord amb criteris museològics que en garanteixin la dita 
unitat i la conservació, l’estudi i un coneixement ampli per part de tota la ciutadania.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados 

Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus; Carles 
Riera Albert, representant SP CUP-CC
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Presidència del Parlament
Atès que la diputada Alba Metge Climent ha complert els requisits que estableix 

l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 56280; acatament de la Constitució i de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 56298; declaració d’activitats i béns: reg. 
56299 i 56300), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la con-
dició de parlamentària.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Republicà
399-00007/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 56301 / Coneixement: Presidència del Parlament, 22.01.2020

A la Mesa del Parlament
Alba Metge Climent, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
Republicà.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2020
La diputada, Alba Metge Climent; vist i plau, Anna Caula i Paretas, portaveu, 

GP ERC

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les informacions aparegudes a la premsa 
amb relació als sobresous que cobrava a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques
354-00205/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 51865).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 22.01.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en 
un desnonament al barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, de 
Barcelona, el 20 de desembre de 2019
354-00225/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 54803).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre la intenció de modificar el règim de 
rescabalament de lesions i danys dels mossos d’esquadra en acte 
de servei per mitjà d’una llei d’acompanyament
354-00227/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 55195).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la prevenció, l’acció, la comunicació i la 
gestió amb relació a l’emergència provocada per l’explosió a les 
instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno 
(Iqoxe)
354-00228/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units (reg. 55502).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’explosió en una planta petroquímica de 
Tarragona i sobre l’aplicació del Pla d’emergència exterior del sector 
químic de Catalunya
354-00230/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres dipu-
tats del GP Cs (reg. 55622).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 22.01.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els protocols d’avís i autoprotecció que es 
van activar arran de l’accident a l’empresa Industrias Químicas de 
Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00234/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 55714).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les actuacions dutes a terme arran de 
l’accident a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno 
(Iqoxe)
354-00235/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del 
GP CatECP (reg. 55793).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 22.01.2020.

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

Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració 
de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els 
desordres públics provocats per radicals violents separatistes del 
14 d’octubre de 2019 ençà
356-00670/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs (reg. 
54839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els esdeveniments 
del 17 d’agost de 2017, els protocols emprats i la gestió del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
356-00671/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs  
(reg. 54846).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre la possible modificació 
del règim de rescabalament de lesions i danys de mossos d’esquadra 
en acte de servei per mitjà d’una llei d’acompanyament
356-00673/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 55196).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gómez-Quintero i Mora, 
president de l’Associació per la Integració Laboral de Mossos 
d’Esquadra amb Discapacitats, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la modificació de la Llei 10/1994, de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
356-00674/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 55197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre l’explosió del 14 de gener de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona
356-00678/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs  
(reg. 55623).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció 
Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el 
funcionament dels protocols i mecanismes de detecció de riscos 
arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
356-00679/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs  
(reg. 55624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.
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Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’explosió del 14 de gener de 2020 
en una planta petroquímica de Tarragona
356-00680/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs  
(reg. 55625).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença del responsable de seguretat del 
polígon Sud de la Petroquímica de Tarragona davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’explosió del 14 de gener de 2020 
en una planta petroquímica
356-00681/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs  
(reg. 55626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció 
Civil davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
actuacions dutes a terme arran de l’accident químic a l’empresa 
Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00685/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 55796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Coordinació 
i Gestió d’Emergències davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les actuacions dutes a terme arran de l’accident químic a 
l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00686/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 55797).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.
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Sol·licitud de compareixença de Pau Ricomà Vallhonrat, alcalde 
de Tarragona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de 
Etileno (Iqoxe)
356-00687/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 55798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença de Roc Muñoz Martínez, alcalde de 
la Canonja, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de 
Etileno (Iqoxe)
356-00688/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 55799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença de Pere Segura Xatruch, alcalde de Vila-
seca, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident 
químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00689/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 55800).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’accident 
químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00690/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 55801).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de 
Etileno (Iqoxe)
356-00691/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 55802).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença de Mar Jerez, representant de la 
Coordinadora d’Entitats de Tarragona, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias 
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00692/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 55803).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença de Loli Gutiérrez, representant de 
l’Associació de Veïns de Bonavista, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre l’accident químic a l’empresa Industrias 
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00693/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 55804).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Tarragona davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre l’accident químic de l’empresa Industrias 
Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
356-00696/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 55907).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació del Col·lectiu Praga davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
357-00198/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 21.01.2020, 
DSPC-C 418.

Compareixença de José Antonio Martín Pallín, exfiscal del Tribunal 
Suprem, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00205/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 21.01.2020, 
DSPC-C 418.

Compareixença de Sara Vilà Galán, senadora designada pel 
Parlament de Catalunya de En Comú Podem, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya
357-00678/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Cons-
titució Espanyola a Catalunya en la sessió 17, tinguda el 21.01.2020, DSPC-C 418. 
Prové d’un canvi de tramitació (tram. 365-00006/12).

Compareixença de Sara Vilà Galán, senadora designada pel 
Parlament de Catalunya de En Comú Podem, en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de 
la Constitució Espanyola a Catalunya
365-00006/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00678/12).
Acord adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya en la sessió 17, tinguda el 21.01.2020, DSPC-C 418.
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Compareixença de José Montilla Aguilera, senador del Partit 
Socialista de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya
365-00043/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 21.01.2020, 
DSPC-C 418.

Compareixença de Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, senador del 
Partit Demòcrata, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya
365-00044/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 21.01.2020, 
DSPC-C 418.

Compareixença de Mirella Cortès i Gès, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya al Senat, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
365-00045/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 21.01.2020, 
DSPC-C 418.
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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 d’Empresa i Coneixement a la 
consellera de la Presidència
330-00202/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 56283 / Coneixement: 23.01.2020

Al president del Parlament 
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 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 d’Empresa i Coneixement, des del dia 22 
de gener fins al dia 23 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència i Portaveu 
del Govern.

Ben cordialment,

Barcelona, 21 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 18/2020, de 21 de gener, d’encàrrec del despatx de la conse-
llera d’Empresa i Coneixement a la consellera de la Presidència i portaveu del Govern 
des del dia 22 de gener fins al dia 23 de gener de 2020, és publicat al DOGC 8047, del 
22 de gener de 2020.

Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública al conseller de Territori i Sostenibilitat
330-00203/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 56284 / Coneixement: 23.01.2020

Al president del Parlament
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, del 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
 compte que durant l’absència del conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, els dies 22 a 24 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament el conseller de Territori i Sostenibilitat..

Cordialment,

Barcelona, 20 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 17/2020, de 20 de gener, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública al conseller de Territori i Sostenibilitat, 
els dies 22 a 24 de gener de 2020, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 8047, del 22 
de gener de 2020.
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4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Alba Metge Climent

PRESENTACIÓ

Reg. 56280 / Coneixement: Presidència del Parlament, 22.01.2020

Junta Electoral Provincial de Barcelona
Montserrat Comas d’Argemir i Cendra, presidenta de la Junta Electoral Provin-

cial de Barcelona, expedeixo aquesta credencial, que expressa que s’ha designat 
diputada per a aquesta circumscripció electoral a la senyora Alba Metge Climent, 
per estar inclosa en la llista de candidats presentada per Esquerra Republicana de 
Catalunya a les eleccions al Parlament de Catalunya 2017, segons el resultat de l’es-
crutini fet el dia 27 de desembre de 2017.

I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, expedeixo aquesta creden-
cial, d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral 
general, el dia 21 de gener de 2020.

Montserrat Comas d’Argemir i Cendra, presidenta de la Junta Electoral Provin-
cial de Barcelona
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