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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les retallades pressupostàries en l’àm-
bit cultural
250-01033/12
Esmenes presentades 3

Proposta de resolució sobre l’ús de referències històriques correctes per la Gene-
ralitat
250-01041/12
Esmenes presentades 3

Proposta de resolució sobre la preservació i la catalogació dels fons audiovisuals
250-01059/12
Esmenes presentades 4

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 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
Retirada de la sol·licitud 5

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
Acord sobre la sol·licitud 5

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
Rebuig de la sol·licitud 5

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

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
Rebuig de la sol·licitud 5

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
Acord sobre la sol·licitud 6
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació On Són les Dones 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les conclusions 
del seu informe corresponent al quart trimestre del 2019
356-00684/12
Sol·licitud 6

Sol·licitud de compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs (Segrià), davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les 
dificultats del sector de la fruita dolça
356-00699/12
Sol·licitud 6

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’incre-
ment de la inseguretat i els fets delictius a Barcelona
355-00096/12
Substanciació 6

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’ac-
tuació 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
355-00125/12
Acord de tenir la sessió informativa 7

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

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00158/12
Substanciació 7

Compareixença en ponència d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i expert en 
contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de llei de pro-
tecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00163/12
Substanciació 7

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre les actuacions previstes en l’exercici del seu nou càrrec
357-00632/12
Substanciació 7

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
357-00680/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 8
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les retallades 
pressupostàries en l’àmbit cultural
250-01033/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55453 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 31.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55453)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació, de refosa dels punts 1 i 2

Adquirir un compromís amb el finançament de la cultura per establir increments 
progressius en els pressupostos de la Generalitat que acostin la despesa pública en 
aquesta matèria a la dels principals països de l’entorn de Catalunya, i així poder 
recuperar la despesa.

Proposta de resolució sobre l’ús de referències històriques correctes 
per la Generalitat
250-01041/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55434 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 31.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55434)

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

1. Insta al Govern a que la Generalitat de Catalunya i tots els seus ens que en 
depenen, utilitzin sempre referències històriques contrastades en totes les seves co-
municacions i informacions, i no donin pàvul a pseudohistòries creades al marge de 
la ciència històrica més prestigiosa.
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Proposta de resolució sobre la preservació i la catalogació dels fons 
audiovisuals
250-01059/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55437 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 31.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 55437)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició en el punt 2

Continuar preservant els fons patrimonials audiovisuals públics, en qualsevol 
suport, pel corresponent organisme públic dipositari o titular del mateix, els quals 
no podran ser alienats ni subrogats a privats, aprofundint i millorant el model des-
centralitzat que tenim a Catalunya i establint nous mecanismes de coordinació i di-
fusió.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió d’Interior, tinguda el 29.01.2020, DSPC-C 422.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
21, tinguda el 29.01.2020, DSPC-C 422.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 21, tinguda el 29.01.2020, DSPC-C 422.

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

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 21, tinguda el 29.01.2020, DSPC-C 422.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 21, tinguda el 29.01.2020, DSPC-C 422.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació On 
Són les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre les conclusions del seu informe corresponent al quart 
trimestre del 2019
356-00684/12

SOL·LICITUD

Presentació: Carmen de Rivera i Pla, juntament amb una altra diputada del GP Cs 
(reg. 55717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 30.01.2020.

Sol·licitud de compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs 
(Segrià), davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació perquè informi sobre les dificultats del sector de la fruita 
dolça
356-00699/12

SOL·LICITUD

Presentació: Imma Gallardo Barceló, del GP JxCat, Francisco Javier Domínguez 
Serrano, del GP Cs, Irene Fornós Curto, del GP ERC, Òscar Ordeig i Molist, del GP 
PSC-Units, Marc Parés Franzi, del GP CatECP, Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-
CC, Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC (reg. 56247).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 30.01.2020.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre l’increment de la inseguretat i els fets delictius  
a Barcelona
355-00096/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
29.01.2020, DSPC-C 422.
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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
355-00125/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 21, tinguda el 29.01.2020, DSPC-C 422.

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

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la 
Generalitat
353-00158/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 20.01.2020.

Compareixença en ponència d’Albert Sánchez Graells, professor de 
dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació 
a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
353-00163/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 20.01.2020.

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre les actuacions previstes en l’exercici 
del seu nou càrrec
357-00632/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’Interior, tinguda el 29.01.2020, 
DSPC-C 422.
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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
357-00680/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 21, tinguda el 29.01.2020, DSPC-C 422.
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