
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 776/XII del Parlament de Catalunya, sobre les connexions ferroviàries a 
les Terres de l’Ebre
250-01063/12
Adopció 9

Resolució 777/XII del Parlament de Catalunya, sobre la limitació del transport aeri 
per a afrontar l’emergència climàtica
250-01091/12
Adopció 9

Resolució 778/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accés als locals buits de l’Ins-
titut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
250-01106/12
Adopció 10

Resolució 779/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de mesures correc-
tores de l’impacte acústic de l’autopista C-32 al seu pas per Premià de Dalt
250-01118/12
Adopció 10

Resolució 780/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un pla integral de 
rehabilitació urbana i de cohesió social dels barris del centre històric de Manresa
250-01122/12
Adopció 11

Resolució 781/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de les rieres 
de Cambrils
250-01124/12
Adopció 11

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’ocupació, l’R+D+I i la productivitat
250-00967/12
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre la rendició de comptes per part de la Generalitat
250-01008/12
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock BCN IR de 
construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou
250-01077/12
Rebuig 13
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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 modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’atenció a la discapacitat a Calafell
250-01184/12
Esmenes presentades 14

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la Fundació Institut 
Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2017
256-00039/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 15

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lle-
tres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 15

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les empreses públi-
ques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00041/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 15

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017
256-00042/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 15

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en els di-
ferents àmbits
302-00212/12
Rectificació del text presentat 16

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions en matèria d’habitatge arran de la Co-
vid-19
300-00265/12
Presentació: GP PSC-Units 16

Interpel·lació al Govern sobre el món local i la gestió de la pandèmia de la Covid-19
300-00266/12
Presentació: GP PSC-Units 17

Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les perspectives per a l’autogovern després 
de l’estat d’alarma
300-00267/12
Presentació: GP JxCat 17

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del Departament de Salut i les 
reformes necessàries del sistema sanitari
300-00268/12
Presentació: GP CatECP 17

Interpel·lació al Govern sobre les noves mesures del pla de xoc en l’àmbit social
300-00269/12
Presentació: GP ERC 18

Interpel·lació al Govern sobre la repressió, els drets i les llibertats
300-00270/12
Presentació: GP ERC 18
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Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als barris i municipis
300-00271/12
Presentació: GP Cs 18

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la salut mental
300-00272/12
Presentació: GP Cs 19

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial
300-00273/12
Presentació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 19

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les 
Residències per a Gent Gran
408-00031/12
Acord 20

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reac-
tivació Socials i Econòmiques
408-00033/12
Acord 20

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les activitats de lleure 
durant els mesos d’estiu del 2020
354-00270/12
Acord sobre la sol·licitud 20

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 gestió de l’emergència 
sanitària produïda per la Covid-19
354-00278/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Família 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Família sobre les accions adoptades per 
a evitar el tancament de l’empresa Nissan
354-00287/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el respecte al dret de reunió i manifestació en el context actual
354-00293/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’emparament i els possibles conflictes d’interès dels encarregats de la defensa 
judicial d’agents dels Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns
354-00299/12
Rebuig de la sol·licitud 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les possibles filtracions de l’Àrea d’Investigació Interna de la Direcció General 
de la Policia sobre la investigació a l’exconsellera de Cultura
354-00301/12
Acord sobre la sol·licitud 22

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

Sol·licitud de compareixença d’Aurora Martín Tarancón, experta en matèria d’abusos 
sexuals, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
els seus coneixements en la matèria
356-00675/12
Acord sobre la sol·licitud 22
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Dincat davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Llibre blanc per a la forma-
ció, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als 
centres especials de treball de Catalunya
356-00676/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Jesús Ruiz, director de l’Associació Assís Centre 
d’Acollida, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre l’activitat de l’entitat
356-00713/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença d’Imma Mata, cap del Departament de Migració de 
Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies perquè informi sobre el Programa de migració
356-00714/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Arrels davant la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca acomplerta 
per la Fundació i presenti la memòria del 2019
356-00715/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Francesc Roig Queralt, president de Càritas Ca-
talunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti la 
memòria del 2018
356-00716/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi de les 
estratègies i els objectius del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
356-00717/12
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga Martínez, cap de l’Àrea d’Ocupació 
Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la implantació de la garantia juvenil
356-00728/12
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies perquè informi sobre el seu projecte de vida independent per a 
les persones amb discapacitat
356-00733/12
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Escola d’Administració d’Em-
preses Business School davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
presenti l’informe «Perspectiva global de la mujer 2020: informe sobre la igualdad 
de género en Europa, LATAM y España»
356-00743/12
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial d’Eco-
nomia Social Dincat davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre el Llibre blanc per a la formació, l’ocupació i el treball de les persones 
amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya
356-00757/12
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la decisió de suprimir 
el Cos de Guaites Forestals de la Generalitat
356-00758/12
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu de Guaites Forestals 
de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
la situació del sector
356-00764/12
Acord sobre la sol·licitud 25
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Sol·licitud de compareixença director general de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre l’emparament i els possibles conflictes d’interès dels 
encarregats de la defensa judicial d’agents dels Mossos d’Esquadra per la Divisió 
d’Afers Interns
356-00765/12
Rebuig de la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les possibles filtracions de l’Àrea d’Investigació Interna 
de la Direcció General de la Policia sobre la investigació a la consellera de Cultura
356-00766/12
Rebuig de la sol·licitud 25

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb la con-
sellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la campanya de preven-
ció i extinció d’incendis de l’estiu del 2019
355-00092/12
Substanciació 26

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la pre-
venció, l’acció i la gestió amb relació a l’emergència provocada per l’incendi que ha 
afectat la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
355-00095/12
Substanciació 26

Sessió informativa de la Comissió d’Interior i la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació amb el conseller d’Interior i la consellera d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació sobre el programa de prevenció i extinció d’incendis de 
l’estiu del 2020
355-00143/12
Substanciació 26

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la 
presentació conjunta i el control parlamentari del programa de prevenció i extinció 
d’incendis de l’estiu del 2020
355-00148/12
Substanciació 26

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les activitats de lleure durant l’estiu del 2020
355-00166/12
Acord de tenir la sessió informativa 27

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el con-
seller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió de l’emergència sanitària 
de la Covid-19
355-00167/12
Acord de tenir la sessió informativa 27

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Família amb el conse-
ller de Treball, Afers Socials i Família sobre les accions adoptades per a evitar el 
tancament de l’empresa Nissan
355-00168/12
Acord de tenir la sessió informativa 27

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el res-
pecte del dret de reunió i manifestació en el context actual
355-00169/12
Acord de tenir la sessió informativa 27

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les pos-
sibles filtracions de l’Àrea d’Investigació Interna de la Direcció General de la Policia 
sobre la investigació a l’exconsellera de Cultura
355-00170/12
Acord de tenir la sessió informativa 27
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’Aurora Martín Tarancón, experta en abusos sexuals, davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre els seus conei-
xements en la matèria
357-00718/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial d’Economia Social 
Dincat davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
el Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat 
i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya
357-00719/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Jesús Ruiz, director de l’associació Assís Centre d’Acollida, da-
vant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre l’activitat 
de l’entitat
357-00720/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença d’Imma Mata, cap del Departament de Migració de Càritas Dio-
cesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
informar sobre el Programa de migració
357-00721/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença d’una representació de la Fundació Arrels davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la tasca de l’entitat i presentar 
la memòria del 2019
357-00722/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Francesc Roig Queralt, president de Càritas Catalunya, davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar la memòria del 2018
357-00723/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les estratègies 
i els objectius del servei
357-00724/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Jesús Quiroga Martínez, cap de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies per a informar sobre la implantació de la garantia juvenil
357-00725/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença d’Antonio Centeno davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a informar sobre el seu projecte de vida independent per a les perso-
nes amb discapacitat
357-00726/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença d’una representació de l’Escola d’Administració d’Empreses Bu-
siness School davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar 
l’informe «Perspectiva global de la mujer 2020: informe sobre la igualdad de género 
en Europa, LATAM y España»
357-00727/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial d’Economia Social 
Dincat davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
el Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat 
i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya
357-00728/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30
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Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la decisió de suprimir el cos de 
guaites forestals de la Generalitat
357-00729/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació dels guaites forestals de la Generalitat davant 
la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del col·lectiu
357-00730/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 55
Convocada per al 17 de juny de 2020 31
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 776/XII del Parlament de Catalunya, sobre les connexions 
ferroviàries a les Terres de l’Ebre
250-01063/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 27, 08.06.2020, DSPC-C 497

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2020, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres 
de l’Ebre (tram. 250-01063/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 56136).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per a millorar les presta-

cions, els horaris i les freqüències de la línia 16 de rodalia.
b) Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat perquè l’Euromed recu-

peri la parada L’Aldea-Amposta.
c) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat perquè els trens de les Ter-

res de l’Ebre tinguin connexió amb la línia d’alta velocitat.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 777/XII del Parlament de Catalunya, sobre la limitació del 
transport aeri per a afrontar l’emergència climàtica
250-01091/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 27, 08.06.2020, DSPC-C 497

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2020, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la limitació del transport aeri per a fer 
front a l’emergència climàtica (tram. 250-01091/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 58109).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per a establir una política 

de preus que faci més econòmic el transport per ferrocarril respecte dels preus dels 
vols per un mateix trajecte.

b) Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per a apostar pels trens 
nocturns com a alternativa a l’ús de l’avió en determinats trajectes.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 778/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’accés als 
locals buits de l’Institut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya
250-01106/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 27, 08.06.2020, DSPC-C 497

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2020, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’accés als locals buits de l’Institut Català 
del Sòl (tram. 250-01106/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 58110).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar una normativa que doni pre-

ferència a les administracions i a les entitats, per aquest ordre, en l’accés als locals 
buits propietat de l’Institut Català del Sòl o de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
que han de destinar a lloguer social per a fomentar-ne l’ocupació o per a finalitats 
socials.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 779/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de 
mesures correctores de l’impacte acústic de l’autopista C-32 al seu 
pas per Premià de Dalt
250-01118/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 27, 08.06.2020, DSPC-C 497

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2020, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a 
l’autopista C-32 al seu pas per Premià de Dalt (tram. 250-01118/12), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Instar la concessionària Invicat a elaborar en el 2020 un estudi acústic de detall 

sobre l’impacte de l’autopista C-32 al seu pas per Premià de Dalt (Maresme).
b) Instar la concessionària Invicat a aplicar en el 2020, en el cas que l’estudi a 

què fa referència la lletra a ho determini, les mesures correctores necessàries a la 
carretera C-32, al seu pas per Premià de Dalt, per a protegir de l’impacte acústic de 
l’autopista els edificis més propers i millorar, així, la qualitat de vida dels ciutadans.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 780/XII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un 
pla integral de rehabilitació urbana i de cohesió social dels barris del 
centre històric de Manresa
250-01122/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 27, 08.06.2020, DSPC-C 497

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2020, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de reha-
bilitació del barri de les Escodines, de Manresa (tram. 250-01122/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
60306).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Col·laborar amb l’Ajuntament de Manresa, per mitjà dels departaments impli-

cats, en l’impuls tant d’actuacions de rehabilitació i renovació urbanes com de plans 
de cohesió social al barri de les Escodines i a la resta de barris del centre històric 
de Manresa (Bages).

b) Participar, juntament amb l’Ajuntament de Manresa i les entitats dels barris, en 
la taula de seguiment de l’execució del pla integral de rehabilitació i cohesió social 
dels barris del centre històric amb les entitats i les administracions implicades.

c) Habilitar els mecanismes pressupostaris necessaris per a fer les primeres ac-
tuacions per mitjà de línies de subvencions a fons perdut i crèdits tous per a la reha-
bilitació d’habitatges.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 781/XII del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment 
de les rieres de Cambrils
250-01124/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 27, 08.06.2020, DSPC-C 497

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2020, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de Cambrils 
(tram. 250-01124/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 60300).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar aplicant el Programa de manteniment i conservació de lleres públi-

ques al districte de conca fluvial de Catalunya (conques internes) per a executar les 
actuacions necessàries en trams urbans i en trams no urbans.
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b) Establir els mecanismes necessaris perquè els projectes d’obres de l’Agència 
Catalana de l’Aigua reflecteixin el nou escenari meteorològic i ho facin en la dimen-
sió necessària per a evitar-ne la ràpida obsolescència.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert
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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’ocupació, l’R+D+I i la productivitat
250-00967/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, 
DSPC-C 502.

Proposta de resolució sobre la rendició de comptes per part de la 
Generalitat
250-01008/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, 
DSPC-C 502.

Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock 
BCN IR de construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou
250-01077/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 22, tinguda l’11.06.2020, 
DSPC-C 502.
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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 modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 68235; 68242).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.06.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’atenció a la discapacitat a Calafell
250-01184/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 66094 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 04.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 66094)

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

1. Augmentar a la comarca del Baix Penedès places residencials públiques o en 
règim de concert per persones amb gran discapacitat i les places de llars tutelades, 
així com incrementar el número i l’import de les Prestacions Econòmiques Vincu-
lades (PEV).

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

2. Signar els convenis necessaris al Baix Penedès per la concertació de places 
de residències públiques o en règim de concert per la gran discapacitat al municipi.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2020, sobre la 
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00039/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68243).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.06.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la 
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68246).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.06.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2020, sobre les 
empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats 
autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2017
256-00041/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68244).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.06.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2020, sobre el Patronat 
de la Muntanya de Montserrat, corresponent a l’exercici del 2017
256-00042/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 68245).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.06.2020 al 16.06.2020).
Finiment del termini: 17.06.2020; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
discriminacions en els diferents àmbits
302-00212/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 68236 / Coneixement: Presidència del Parlament, 12.06.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comunica a la 

Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la Moció subsegüent a una 
interpel·lació (tram. 302-00212/12) amb número de registre 68067.

On hi diu: 
«4. Es compromet a accelerar l’aprovació de la Llei d’igualtat de tracte i no-dis-

criminació per tal de poder oferir una millor protecció als drets de la ciutadania i 
dotar a les administracions públiques d’una eina que proposi mesures per fer front 
a la discriminació.»

Hi ha de dir: 
«4. Manifesta la necessitat de disposar d’una Llei d’igualtat de tracte i no-dis-

criminació per tal de poder oferir una millor protecció als drets de la ciutadania i 
dotar a les administracions públiques d’una eina que proposi mesures per fer front 
a la discriminació.»

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions en matèria d’habitatge 
arran de la Covid-19
300-00265/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 68247 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2020

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 seva actuació en matèria d’ha-
bitatge arran de la Covid-19, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 17 i 18 de juny de 2020, amb el text següent: 

Sobre la seva actuació en matèria d’habitatge arran de la Covid-19.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units



BOPC 623
15 de juny de 2020

3.20. Interpel·lacions 17 

Interpel·lació al Govern sobre el món local i la gestió de la pandèmia 
de la Covid-19
300-00266/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 68248 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2020

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 el món local i la gestió de la pan-
dèmia de la Covid-19, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 17 i 18 de juny de 2020, amb el text següent: 

Sobre el món local i la gestió de la pandèmia de la Covid-19.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les perspectives per a 
l’autogovern després de l’estat d’alarma
300-00267/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 68391 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2020

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 el balanç i perspectives per a l’autogovern 
després de l’estat d’alarma, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 17 i 18 de juny de 2020, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre el balanç i perspectives per a l’auto-
govern després de l’estat d’alarma?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del Departament 
de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari
300-00268/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 68504 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2020

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre prioritats polítiques del De-
partament de Salut i la necessàries reformes del sistema sanitari, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de juny de 2020, 
amb el text següent: 
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Sobre prioritats polítiques del Departament de Salut i la necessàries reformes del 
sistema sanitari.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre les noves mesures del pla de xoc en 
l’àmbit social
300-00269/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 68523 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2020

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

que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Inter-
pel·lació al Govern sobre les noves mesures del pla de xoc en l’àmbit social, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de juny 
de 2020, amb el text següent: 

– Sobre les noves mesures del pla de xoc en l’àmbit social.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la repressió, els drets i les llibertats
300-00270/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 68524 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2020

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

que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Inter-
pel·lació al Govern sobre repressió, drets i llibertats, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de juny, amb el text següent: 

– Sobre repressió, drets i llibertats.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als barris i 
municipis
300-00271/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68544 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2020

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 seguridad ciudadana en nues-
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tros barrios y municipios, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse 
los próximos días 17 y 18 de junio de 2020, con el siguiente texto: 

Interpelación al Gobierno sobre la seguridad ciudadana en nuestros barrios y 
municipios.

Palacio del Parlamento, 12 de junio de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la salut mental
300-00272/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68545 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la salut mental, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de juny de 2020, amb el 
text següent: 

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la salut mental.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial
300-00273/12

PRESENTACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 68546 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.06.2020

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 política industrial, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 
de juny de 2020, amb el text següent: 

– Interpel·lació sobre la política industrial del Govern.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió de les Residències per a Gent Gran
408-00031/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juny de 2020, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Així mateix, s’ha acordat que a la Mesa de la Comissió hi hagi un representant 
del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Grup Parlamentari Republicà.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi de la 
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques
408-00033/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juny de 2020, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar.

Així mateix, s’ha acordat que a la Mesa de la Comissió hi hagi un representant 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre les activitats de lleure durant els mesos d’estiu del 2020
354-00270/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Soci-
als i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.
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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 gestió de l’emergència sanitària produïda per la Covid-19
354-00278/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Soci-
als i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Família amb el conseller de Treball, Afers Socials i Família 
sobre les accions adoptades per a evitar el tancament de l’empresa 
Nissan
354-00287/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, Afers Soci-
als i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el respecte al dret de reunió i manifestació 
en el context actual
354-00293/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’emparament i els possibles conflictes 
d’interès dels encarregats de la defensa judicial d’agents dels 
Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns
354-00299/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre les possibles filtracions de l’Àrea 
d’Investigació Interna de la Direcció General de la Policia sobre la 
investigació a l’exconsellera de Cultura
354-00301/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.

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

Sol·licitud de compareixença d’Aurora Martín Tarancón, experta 
en matèria d’abusos sexuals, davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies perquè informi sobre els seus coneixements en la 
matèria
356-00675/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Dincat davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el 
Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb 
discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de 
Catalunya
356-00676/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sol·licitud de compareixença de Jesús Ruiz, director de l’Associació 
Assís Centre d’Acollida, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre l’activitat de l’entitat
356-00713/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.
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Sol·licitud de compareixença d’Imma Mata, cap del Departament de 
Migració de Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Programa de 
migració
356-00714/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Arrels davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre la tasca acomplerta per la Fundació i presenti la 
memòria del 2019
356-00715/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Roig Queralt, president 
de Càritas Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies perquè presenti la memòria del 2018
356-00716/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies perquè informi de les estratègies i els objectius del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya
356-00717/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.
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Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga Martínez, cap de 
l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre la implantació de la garantia juvenil
356-00728/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el seu 
projecte de vida independent per a les persones amb discapacitat
356-00733/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Escola 
d’Administració d’Empreses Business School davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l’informe 
«Perspectiva global de la mujer 2020: informe sobre la igualdad de 
género en Europa, LATAM y España»
356-00743/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Empresarial d’Economia Social Dincat davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Llibre blanc per a la 
formació, l’ocupació i el treball de les persones amb discapacitat i 
especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya
356-00757/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 500.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la decisió de suprimir el Cos de Guaites Forestals de la 
Generalitat
356-00758/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu de 
Guaites Forestals de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la situació del sector
356-00764/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.

Sol·licitud de compareixença director general de la Policia davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre l’emparament i els possibles 
conflictes d’interès dels encarregats de la defensa judicial d’agents 
dels Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns
356-00765/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre les possibles filtracions 
de l’Àrea d’Investigació Interna de la Direcció General de la Policia 
sobre la investigació a la consellera de Cultura
356-00766/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior i amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre la campanya de prevenció i extinció d’incendis de 
l’estiu del 2019
355-00092/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 26 de la Comissió d’Interior, tinguda el 10.06.2020, 
DSPC-C 501.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la prevenció, l’acció i la gestió amb relació a 
l’emergència provocada per l’incendi que ha afectat la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià
355-00095/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 26 de la Comissió d’Interior, tinguda el 10.06.2020, 
DSPC-C 501.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior i la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb el conseller 
d’Interior i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre el programa de prevenció i extinció d’incendis de 
l’estiu del 2020
355-00143/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 26 de la Comissió d’Interior, tinguda el 10.06.2020, 
DSPC-C 501.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la presentació conjunta i el control parlamentari del 
programa de prevenció i extinció d’incendis de l’estiu del 2020
355-00148/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 26 de la Comissió d’Interior, tinguda el 10.06.2020, 
DSPC-C 501.
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Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les 
activitats de lleure durant l’estiu del 2020
355-00166/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió 
de l’emergència sanitària de la Covid-19
355-00167/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Família 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Família sobre les accions 
adoptades per a evitar el tancament de l’empresa Nissan
355-00168/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre el respecte del dret de reunió i manifestació en el 
context actual
355-00169/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les possibles filtracions de l’Àrea d’Investigació 
Interna de la Direcció General de la Policia sobre la investigació a 
l’exconsellera de Cultura
355-00170/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’Aurora Martín Tarancón, experta en abusos 
sexuals, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
informar sobre els seus coneixements en la matèria
357-00718/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial 
d’Economia Social Dincat davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre el Llibre blanc per a la 
formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i 
especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya
357-00719/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Compareixença de Jesús Ruiz, director de l’associació Assís Centre 
d’Acollida, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per 
a informar sobre l’activitat de l’entitat
357-00720/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Compareixença d’Imma Mata, cap del Departament de Migració de 
Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre el Programa de migració
357-00721/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.
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Compareixença d’una representació de la Fundació Arrels davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la 
tasca de l’entitat i presentar la memòria del 2019
357-00722/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Compareixença de Francesc Roig Queralt, president de Càritas 
Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per 
a presentar la memòria del 2018
357-00723/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Compareixença de la directora del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per 
a informar sobre les estratègies i els objectius del servei
357-00724/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Compareixença de Jesús Quiroga Martínez, cap de l’Àrea d’Ocupació 
Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la 
implantació de la garantia juvenil
357-00725/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Compareixença d’Antonio Centeno davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies per a informar sobre el seu projecte de vida 
independent per a les persones amb discapacitat
357-00726/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.
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Compareixença d’una representació de l’Escola d’Administració 
d’Empreses Business School davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a presentar l’informe «Perspectiva global de la 
mujer 2020: informe sobre la igualdad de género en Europa, LATAM y 
España»
357-00727/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial 
d’Economia Social Dincat davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre el Llibre blanc per a la 
formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i 
especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya
357-00728/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 27, tinguda 
el 10.06.2020, DSPC-C 500.

Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la 
decisió de suprimir el cos de guaites forestals de la Generalitat
357-00729/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.

Compareixença d’una representació dels guaites forestals de la 
Generalitat davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la 
situació del col·lectiu
357-00730/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 26, tinguda el 10.06.2020, DSPC-C 501.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 55

CONVOCADA PER AL 17 DE JUNY 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 17 de juny de 2020, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural. Tram. 202-

00036/12. Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. Debat i votació del dictamen 
de la Comissió (dictamen: BOPC 553, 49).

3. Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urba-
nisme, fiances i ambiental. Tram. 203-00043/12. Govern de la Generalitat. Debat i 
votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 610, 8).

4. Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en 
matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la 
COVID-19. Tram. 203-00046/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre 
la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 620, 31).

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions. Tram. 202-00045/12. Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 255, 23).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de 
la ciutadania catalana. Tram. 202-00062/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 406, 7).

7. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. Tram. 
302-00207/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

8. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència 
educativa. Tram. 302-00209/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la relació entre la per-
cepció del funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre 
d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional. Tram. 302-00208/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació per a ges-
tionar els riscos derivats de la campanya d’estiu. Tram. 302-00210/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la cultura 
per la pandèmia de Covid-19. Tram. 302-00211/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les discriminacions en 
els diferents àmbits. Tram. 302-00212/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures en l’àmbit 
econòmic i social en la situació actual. Tram. 302-00213/12. Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
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14. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions en matèria d’habitatge arran de 
la Covid-19. Tram. 300-00265/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre el món local i la gestió de la pandèmia de la 
Covid-19. Tram. 300-00266/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les perspectives per a l’autogovern 
després de l’estat d’alarma. Tram. 300-00267/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre les prioritats polítiques del Departament de Sa-
lut i les reformes necessàries del sistema sanitari. Tram. 300-00268/12. Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció de la salut mental. Tram. 300-
00272/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

19. Interpel·lació al Govern sobre les noves mesures del pla de xoc en l’àmbit so-
cial. Tram. 300-00269/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

20. Interpel·lació al Govern sobre la repressió, els drets i les llibertats. Tram. 
300-00270/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

21. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als barris i municipis. 
Tram. 300-00271/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

22. Interpel·lació al Govern sobre la política industrial. Tram. 300-00273/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió
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