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missió d’Interior perquè informi sobre informacions de premsa amb relació a possibles 
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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’accessibilitat dels webs públics per a 
persones amb discapacitat auditiva
250-00842/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44063 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 09.09.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 44063)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir l’accessi-
bilitat als espais web públics i dels que hi puguin dependre, per a la realització de 
qualsevol gestió, consulta, cita prèvia, queixa o suggeriment en el que la incorpo-
ració de la informació en format accessible sigui a través de la Llengua de Signes 
Catalana donant compliment als requeriments del nivell AA de les pautes d’accessi-
bilitat web del W3C.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis públics per a 
persones amb discapacitat auditiva
250-00843/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44062 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 09.09.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 44062)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició d’un nou punt 3

3. Incloure i implementar aquestes mesures en el marc del Codi d’accessibilitat.
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4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’increment de la inseguretat i els fets 
delictius a Barcelona
354-00165/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC (reg. 44463).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 06.09.2019.

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

Sol·licitud de compareixença de Jordi Jané i Guasch, exconseller 
d’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre informacions 
de premsa amb relació a possibles entrenaments conjunts de mossos 
d’esquadra i membres de grups d’extrema dreta independentista
356-00537/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs (reg. 
44119).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 06.09.2019.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, 
exconseller d’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre informacions de premsa amb relació a possibles entrenaments 
conjunts de mossos d’esquadra i membres de grups d’extrema dreta 
independentista
356-00538/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs (reg. 
44120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 06.09.2019.

Sol·licitud de compareixença de Felip Puig i Godes, exconseller d’Interior, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre informacions de 
premsa amb relació a possibles entrenaments conjunts de mossos 
d’esquadra i membres de grups d’extrema dreta independentista
356-00539/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs (reg. 
44121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 06.09.2019.
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