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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 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. 64243).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 26.05.2020 al 02.06.2020).
Finiment del termini: 03.06.2020; 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. 64245).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 26.05.2020 al 02.06.2020).
Finiment del termini: 03.06.2020; 10:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques
252-00026/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP PPC

Reg. 65926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

47, 63 i concordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comis-
sió d’estudi per a la reconstrucció i reactivació social i econòmica 

Alhora sol·liciten la seva tramitació pel procediment d’urgència extraordinària 
d’acord amb l’article 107.4 del Reglament del Parlament.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi per a la Reconstrucció i 
Reactivació Social i Econòmica 

Exposició de motius
La pandèmia de la COVID-19 és una crisi sanitària que comporta, també, una 

profunda crisi econòmica i social. Des de l’obligada prudència que imposen les mol-
tes incerteses al voltant de l’evolució de la situació creada pel coronavirus, els grups 
i subgrups parlamentaris del Parlament de Catalunya volem dialogar i acordar la 
millor manera de fer-hi front de forma conjunta.

Ara que hem entrat en una etapa de cert alleujament de les restriccions del confina-
ment i després que els diferents governs hagin desplegat les primeres mesures sanità-
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ries, socials i econòmiques d’urgència per frenar al màxim els efectes de la pandèmia, 
i per mitigar-ne els seus efectes, creiem que és el moment de consensuar les prioritats 
per impulsar la recuperació social i econòmica de Catalunya així com blindar el sistema 
públic de garantia de drets després de l’enorme tensió que ha patit el sistema sanitari i 
social i després d’haver hagut de sotmetre l’economia a una obligada hibernació i a una 
desacceleració que té greus conseqüències socials com la pèrdua de llocs de treball i 
empobriment significatiu d’una bona part de la ciutadania.

Els grups i subgrups parlamentaris, i amb la participació dels agents econòmics 
i socials i de les institucions del món local, creiem que convé preparar la represa de 
l’economia i impulsar una societat millor, més pròspera, més justa i més sostenible.

Normes d’organització i funcionament
Tipus de comissió: Es proposa la creació d’una comissió d’estudi per a la recons-

trucció i reactivació social i econòmica, d’acord amb el que estableix l’article 63 del 
Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari, ga-

rantint la paritat en la designació dels membres cada grup. La seva regulació es preveu 
d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin representants 
dels agents econòmics i socials i del món local i les entitats municipalistes, així com 
especialistes i representants d’entitats i el món associatiu.

Objecte
L’objecte de la comissió és establir un diàleg entre els grups parlamentaris, els 

agents econòmics, cívics, socials i el món local, per tal de proposar polítiques a des-
envolupar, i proposar canvis legislatius necessaris per impulsar mesures de recons-
trucció del nostre teixit econòmic i social i construcció d’un país millor

Termini per a la realització dels treballs de la comissió: La comissió d’estudi per 
a la reconstrucció i reactivació social i econòmica tindrà la vigència corresponent a 
la de la legislatura en curs.

La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 
amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2020
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Miquel Iceta i Llorens, GP PSC-Units; Jéssica 

Albiach Satorres, GP CatECP, presidents. Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC, 
representant

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC (reg. 65926).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 26.05.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Finiment del termini improrrogable: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 02.06.2020; 18:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.05.2020.


