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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 834/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reforç de les 
mesures de seguretat i control en la campanya de recol·lecció de 
l’avellana i l’ametlla
250-00956/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 15, 30.06.2020, 

DSPC-C 517

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 30 de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el re-
forç de les mesures de seguretat i control en la campanya de recol·lecció de l’avellana 
i l’ametlla (tram. 250-00956/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 49808).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir el reforç dels efectius destinats al programa operatiu específic durant 

la temporada de campanya de recollida de l’avellana i l’ametlla.
b) Estudiar i reforçar els mecanismes que permetin d’augmentar la vigilància so-

bre la traçabilitat del producte, basant-se en el Registre general de la producció agrí-
cola, que és obligatori i garanteix la identificació dels productors i la procedència 
dels productes.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 835/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’incendi de la 
Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00983/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 15, 30.06.2020, 

DSPC-C 517

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tin-
guda el dia 30 de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre els incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià (tram. 250-00983/12), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
51056).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar suport a les demandes de les entitats i les persones afectades per l’in-

cendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, per a contribuir en la recupera-
ció del potencial productiu de les finques d’agricultors professionals afectades.
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b) Publicar una línia d’ajuts per als agricultors professionals afectats per l’incen-
di de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues i per a les comunitats de regants, a 
fi de refer la xarxa de reg.

c) Prioritzar la posada en funcionament de les zones de reg, per mitjà de les xar-
xes secundàries, que estan aturades a les comarques afectades per l’incendi, amb la 
partida econòmica corresponent al pressupost del 2020.

d) Continuar els treballs de la taula tècnica per a fer un seguiment de la implan-
tació dels ajuts establerts i valorar la recuperació del potencial productiu juntament 
amb els representants dels afectats, les organitzacions agràries i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

e) Donar continuïtat a les reunions amb els alcaldes de les zones afectades per 
l’incendi, a fi de fer un seguiment de les línies d’ajut establertes per a la recuperació 
del potencial productiu.

f) Prioritzar les polítiques de gestió del territori, especialment del món rural, amb 
l’objectiu d’evitar l’abandonament, l’empobriment i la despoblació que està patint.

g) Augmentar els recursos econòmics i complir les resolucions parlamentàries 
aprovades per a millorar la cohesió territorial i el desenvolupament econòmic de les 
comarques rurals.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 836/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa de la 
pagesia i d’un preu digne del raïm
250-00987/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 15, 30.06.2020, 

DSPC-C 517

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 30 de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
defensa de la pagesia i d’un preu digne del raïm i el vi (tram. 250-00987/12), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 51057).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya defensa les funcions socials, territorials i de futur 

que tant el sector de la vinya com la figura de la pagesia representen per al Penedès.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar continuïtat a la taula de treball convocada el 22 d’agost de 2019 pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i formada per repre-
sentants d’Unió de Pagesos de Catalunya, de Joves Agricultors i Ramaders de Ca-
talunya, de l’Associació de Viticultors del Penedès, de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya, de l’Institut del Cava i de les principals empreses elabora-
dores, que té per objectiu debatre la situació econòmica del sector de la vinya i pro-
posar actuacions que propiciïn la viabilitat de les explotacions vitícoles i el millora-
ment de tota la cadena de valor del cava.

b) Accelerar el desenvolupament del Pla territorial parcial del Penedès per a defi-
nir les estratègies territorials de la vegueria del Penedès i promoure debats i accions 
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estratègiques a escala de vegueria i de Catalunya encaminades a enfortir la pagesia i 
dignificar el treball del camp com un sector clau i estratègic de present i futur.

c) Continuar mitjançant entre els productors i les grans empreses del sector del 
cava per a assolir un repartiment equilibrat del valor del producte al llarg de tota la 
cadena, que permeti la viabilitat de les explotacions vitícoles d’aquest sector.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 837/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de 
persones i animals en terrenys amb pous
250-00994/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 15, 30.06.2020, 

DSPC-C 517

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 30 de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
protecció de persones i animals en terrenys amb pous (tram. 250-00994/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 52156).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Vetllar pel compliment de les condicions que s’imposen en les autoritzacions i 

les concessions dictades per l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació als pous, per 
mitjà dels inspectors propis i, si escau, amb la col·laboració dels agents rurals, per a 
garantir la protecció de les persones.

b) Fer que, en el supòsit que es detectin pous abandonats, els organismes com-
petents notifiquin, d’una manera immediata, als propietaris de les finques correspo-
nents l’obligatorietat d’adoptar les mesures necessàries de seguretat per a llur man-
teniment o clausura.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 838/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’execució de les 
obres compromeses en sectors del canal Segarra-Garrigues
250-00998/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 15, 30.06.2020, 

DSPC-C 517

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 30 de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’exe-
cució de les obres compromeses en els sectors del canal Segarra-Garrigues (tram. 
250-00998/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-



BOPC 642
9 de juliol de 2020

1.10. Acords i resolucions 8

sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 52156).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos necessaris per 

a desenvolupar el sector 9.1 (les Borges Blanques), el sector 10-11-14 (l’Albagés, el 
Soleràs i el Cogul), el sector 13 (Aitona, Seròs i Llardecans) i el sector 15 (Cervià de 
les Garrigues) del canal Segarra-Garrigues, que tenen una superfície de 1.700 hec-
tàrees i continuen sense tenir accés a l’aigua tot i complir el requisit establert con-
sistent en el fet que més del 60% dels propietaris han d’estar adherits al reg, per tal 
que sigui possible l’execució de les obres en absència de pressupost.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 839/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
de la seguretat passiva en el Cos d’Agents Rurals i la normativa en 
matèria de caça
250-01025/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 15, 30.06.2020, 

DSPC-C 517

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 1 de juliol de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
garantiment de la seguretat passiva en el Cos d’Agents Rurals (tram. 250-01025/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya (reg. 53994).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar el Grup Especial de Verins i Antifurtivisme, amb la formació i tots 

els elements de seguretat necessaris, per a cobrir les actuacions del Cos d’Agents 
Rurals que es considerin amb més risc per a la seguretat dels agents.

b) Oferir als agents rurals formació específica en matèria de fauna, incendis, ges-
tió forestal i medi ambient, entre d’altres, per tal que es puguin especialitzar.

c) Revisar la normativa i el procediment d’atorgament de la llicència de caça, in-
cloent-hi un examen que garanteixi el coneixement de les espècies cinegètiques i de 
la normativa en matèria de caça.

d) Demanar a les Corts Generals una modificació del Reglament d’armes i de 
la Llei de caça que permeti d’exercir més control en la concessió de les llicències 
d’armes i a impulsar una llei de caça pròpia, per a reforçar la seguretat de l’activitat 
cinegètica dins les àrees privades de caça.

e) Establir els mecanismes pertinents, per tal que les àrees privades de caça que 
venen tiquets per a caçar el mateix dia ho facin garantint que les persones a qui els 
venen tenen tota la documentació necessària.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà
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Resolució 840/XII del Parlament de Catalunya, sobre el suport al 
sector carni
250-01119/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 15, 30.06.2020, 

DSPC-C 517

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 30 de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
suport al sector carni (tram. 250-01119/12), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Repu-
blicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 60294).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure, tant en el marc de l’elaboració del Pla estratègic de l’alimentació de 

Catalunya com del Pla estratègic per a l’impuls de la comercialització i la interna-
cionalització dels productes agroalimentaris catalans, una anàlisi de la situació ac-
tual amb accions concretes dirigides a les petites empreses elaboradores de produc-
tes carnis, tenint en compte l’impacte que ha tingut l’augment de preu del porcí en 
llur viabilitat.

b) Garantir que els marcs estratègics existents, que han de millorar la competiti-
vitat de les empreses del sector carni, tinguin per finalitat: 

1r. Impulsar un espai sectorial per a coordinar i consensuar accions entre els di-
versos agents implicats en la cadena alimentària i la mateixa Administració.

2n. Apostar per la qualitat, l’excel·lència i el valor afegit en tots els productes 
elaborats.

3r. Definir accions d’ajuda a l’exportació per mitjà de plataformes conjuntes o 
espais de col·laboració per a la promoció del sector.

4t. Impulsar mesures de suport financer, empresarial i d’altres tipus que ajudin a 
superar aquests moments de dificultats.

c) Continuar elaborant, d’acord amb el Consell Català de l’Alimentació, cam-
panyes de comunicació per a donar valor a la dieta mediterrània, per mitjà d’una 
alimentació variada, saludable i equilibrada, on el consum de carn i la ponderació 
entre els diversos tipus d’aliments que cal ingerir garanteixin una salut adequada a 
les persones en funció dels diferents grups d’edat, i sensibilitzar sobre la importàn-
cia històrica, econòmica i territorial d’aquesta dieta.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

Resolució 841/XII del Parlament de Catalunya, sobre el suport a la 
pagesia i, especialment, al sector de la fruita dolça i de pinyol
250-01131/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 15, 30.06.2020, 

DSPC-C 517

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 30 de juny de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la de-
fensa de preus justos per a la pagesia i, especialment, per la fruita dolça i els pinyons 
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(tram. 250-01131/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 60295).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar suport total al sector agrari, que és el principal motor de l’economia 

dels pobles i a la vegada de les terres de Lleida, i així ajudar un sector tan desfavorit 
com el de la fruita dolça i de pinyol en aquesta zona.

b) Destinar ajuts addicionals directes als productors pels preus baixos.
c) Destinar una línia d’ajuts per a pagar les quotes de la Seguretat Social, i impu-

tar aquests ajuts a l’exercici del 2019.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà
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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 la creació d’una línia de finançament per 
a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector primari
250-01188/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65566 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 19.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 65566)

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

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern, a través de l’Institut Català de Fi-
nances i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a impulsar 
una nova línia de finançament, amb 30 milions d’euros una línia de crèdits d’entre 
5.000 i 60.000€ per expedient, que serveixi per operacions d’inversió i/o circulant, 
i avals per a PIMES i Autònoms del sector primari que permetin fer front als pro-
blemes de liquiditat actuals.

Proposta de resolució sobre l’impuls del Pacte contra la crisi de 
preus
250-01194/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65567 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 19.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 65567)

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

1. Impulsar un Pacte contra la Crisi de Preus, amb la participació de totes les en-
titats, organitzacions, plataformes i Administracions Públiques implicades.

Aquest Pacte s’ha de dur a terme: 
a) Promovent una estratègia conjunta amb les diferents Comunitats Autònomes 

afectades i amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
b) Traslladant el Pacte i les mesures al Comissari Europeu d’Agricultura i als 

eurodiputats catalans.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.c

c) Reforçar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, els controls per verifi-
car el compliment de la traçabilitat dels productes alimentaris al llarg de la cadena.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.d

d) Instar a les institucions europees competents a millorar els mecanismes de re-
tirada i fer més àgil la seva aplicació.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.e

e) Assegurar, de cara al període 2021/2027, els fons necessaris destinats als ajuts 
directes per continuar donant suport a la renda de les explotacions agràries, amb 
l’objectiu d’assegurar la seva viabilitat i continuïtat.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.f

f) Defensar Definir la figura de l’agricultor actiu genuí com a receptor dels 
ajuts PAC.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.g

g) Millorar Intensificar, en funció de la disponibilitat pressupostària, els controls 
d els productes del Mercat Únic Europeu. i les inspeccions de les importacions d’ali-
ments d’Europa

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.h

h) Seguir augmentant Augmentar els pressupostos en matèria d’Agricultura de la 
Generalitat i de l’Estat.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.i

i) Promoure Seguir promovent, d’acord al Consell Català de l’Alimentació, cam-
panyes als mitjans de comunicació per posar en valor la Dieta Mediterrània, a tra-
vés d’una alimentació variada, saludable, i equilibrada, on la ponderació entre els 
diferents tipus d’aliments que cal ingerir garanteixin una salut adequada a les per-
sones en funció dels diferents grups d’edat i sensibilitzar sobre la importància histò-
rica, econòmica i territorial d’aquesta dieta.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.j

j) Treballar per la millora de la rendibilitat del sector agrari amb l’objectiu d’in-
crementar els preus percebuts pel productor equilibrant els marges entre les dife-
rents baules de la cadena de valor. Instar a la Unió Europea, a través de les admi-
nistracions competents, perquè les mesures de gestió del mercat previstes a l’OCM 
Única siguin d’aplicació immediata i ràpida en cas de crisi de preus per alteracions 
del mercat. Així mateix, mentre no es corregeixi el funcionament irregular del mer-
cat, impulsar mesures fiscals que afavoreixin els productors agraris.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.k

k) Incrementar la capacitat operativa de l’Observatori Agroalimentari de Preus, 
dotant-lo de més recursos econòmics i humans per tal que pugui ser considerat i re-
conegut per la qualitat de la informació que genera com observatori agroalimentari 
de referència a la UE.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.m

m) Facilitar el relleu generacional i la igualtat donant suport als joves agricul-
tors a través, i entre d’altres, de les figures del dinamitzador, com una eina clau en 
l’acompanyament en el seu procés d’incorporació i de compliment del seu itinerari 
formatiu i d’aplicació i compliment del pla d’empresa.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.o

o) Impulsar a través de l’Institut Català de Finances i del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, una línia de crèdits d’entre 5.000 i 60.000€ 
per expedient, que serveixi per operacions d’inversió i/o circulant, i avals per a PI-
MES i Autònoms del sector primari que permetin fer front als problemes de liquidi-
tat actuals.

Proposta de resolució sobre el consum de carn de qualitat en la dieta 
mediterrània
250-01196/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65568 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 19.06.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 65568)

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

2. Tenint en compte els consensos generats en el marc del Consell Català de 
l’Alimentació, seguir promovent campanyes als mitjans de comunicació sobre els 
beneficis de la Dieta Mediterrània, basada en una alimentació variada i equilibrada, 
incloent el consum de carn de qualitat.

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

4. Iniciar una Donar continuïtat a les campanyes institucionals i informatives per 
tal de donar a conèixer els diferents tipus de carn que es pot consumir. Així com, el 
seu origen, propietats, qualitat, etc...
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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 de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la contractació pública durant l’estat 
d’alarma
354-00306/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Dimas Gragera Velaz, juntament amb una altra dipu-
tada del GP Cs (reg. 67357).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 06.07.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins de 
la Generalitat
354-00319/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 69024).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 06.07.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins 
i temporals del sector públic català i l’aplicació de la doctrina de 
sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
354-00320/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 
69758).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 06.07.2020.
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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 els accidents laborals ocorreguts a les mines del Bages
354-00322/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 
70111).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 06.07.2020.

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 situació dels treballadors d’Iberpotash i de l’empresa 
subcontractada Montajes Rus
354-00323/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre 
diputat del GP CatECP (reg. 70171).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 06.07.2020.

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

Sol·licitud de compareixença de Sergio Sánchez Mateu, president 
de la Federació Catalana de Caça, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les 
preocupacions del sector
356-00775/12

SOL·LICITUD

Presentació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat 
del GP Cs (reg. 67222).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 19.06.2020.
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Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta 
de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre el seu treball com a presidenta 
de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
356-00790/12

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 69764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 06.07.2020.

Sol·licitud de compareixença dels inspectors de treball que han 
actuat els darrers dos mesos a les mines del Bages davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre 
les actuacions dutes a terme en aquestes mines
356-00794/12

SOL·LICITUD

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 70112).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
06.07.2020.

Sol·licitud de compareixença de representants d’Iberpotash, SA, 
o d’ICL Iberia Súria & Sallent davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies perquè informin sobre els accidents laborals 
ocorreguts a les mines del Bages
356-00795/12

SOL·LICITUD

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 70113).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
06.07.2020.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’empresa Montajes 
Rus, SL, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
perquè informin sobre els accidents laborals ocorreguts a les mines 
del Bages
356-00796/12

SOL·LICITUD

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 70114).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
06.07.2020.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre la seva incorporació a l’empresa Enagás com a conseller 
independent
357-00745/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
06.07.2020, DSPC-C 521.

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre la seva incorporació al Consell d’Administració d’Enagás
357-00746/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
06.07.2020, DSPC-C 521.

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre la compatibilitat de mantenir una dedicació al sector privat i 
els beneficis derivats de la normativa d’expresidents de la Generalitat
357-00747/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
06.07.2020, DSPC-C 521.

Compareixença de José Montilla Aguilera, expresident de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre la seva incorporació a Enagás i la compatibilització d’aquesta 
responsabilitat amb les tasques i els drets derivats de la seva 
condició d’expresident de la Generalitat
357-00748/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
06.07.2020, DSPC-C 521.
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Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública per a presentar la memòria corresponent al 2019
359-00028/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Directora, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (reg. 70163).
Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.07.2020.
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