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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30.

Altres tramitacions

1.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Estimació del cost de la plaça
escolar a Catalunya»
360-00031/12
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 20, tinguda el
21.09.2020, DSPC-C 556.

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

3

BOPC 687
23 de setembre de 2020

3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 76919).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.09.2020; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets
Humans
202-00078/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 76921).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.09.2020; 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’increment d’efectius policials a Mataró
davant l’increment de la delinqüència i de les ocupacions
250-01337/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 74428 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 74428)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 2

En funció de les demandes de seguretat existents al municipi i de la necessitat de
reforç de la dotació policial actual, augmentar la plantilla de l’Àrea Bàsica Policial
de Mataró, quan es produeixi la incorporació de nous efectius de l’última promoció
de Mossos d’Esquadra, per adequar-la a l’actual situació d’inseguretat al municipi i
reduir al més aviat els actuals índexs de criminalitat.

3.01.01. Projectes de llei
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

Confeccionar de forma conjunta i coordinada amb l’alcalde de la ciutat de Mataró, uns dispositius que permetin millorar sensiblement la seguretat en tot el municipi
i reduir de forma dràstica els índex de criminalitat.

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa
Coloma de Gramenet davant l’increment de la delinqüència i els
robatoris
250-01350/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 74427 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 74427)

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

Reforçar els dispositius policials per millorar les dades delinqüencials en la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Reforçar la plantilla de l’Àrea Bàsica Policial de Santa Coloma de Gramenet, en
quan es produeixi la incorporació de nous efectius de la darrera promoció de Mossos d’Esquadra, per adequar-la a l’actual situació d’inseguretat al municipi i reduir
en la majoria brevetat els actuals índex de criminalitat.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

Confeccionar de forma conjunta i coordinada amb l’alcaldessa de la ciutat de
Santa Coloma de Gramenet, i amb la participació de diferents institucions, un pla
d’acció que permeti millorar la seguretat en tot el municipi i reduir de forma dràstica els índex de criminalitat.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la situació d’inseguretat ciutadana a
Mataró
250-01360/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 74426 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 74426)

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

Augmentar a partir de l’entrada en servei de la nova promoció d’agents del cos
de Mossos d’Esquadra, i durant com a mínim els propers sis mesos, els efectius del
Cos de Mossos d’Esquadra assignats a la ciutat de Mataró, amb l’objectiu de reduir
de manera sostinguda els índexs delictius a la ciutat.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

El Departament d’Interior disposa conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró un
pla de seguretat que permet de manera conjunta i amb esforç d’ambdós cossos fer
front a l’actual situació d’inseguretat que pateix la ciutat.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques i
de seguretat a l’autopista C-32 al pas per Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac
250-01405/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 76724 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 17.09.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 76724)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 2

2. Instar la concessionària Invicat a que, en el cas que l’estudi a què fa referència
el punt 1 així ho determini, durant el 2020 el primer semestre del 2021 s’instal·lin
les mesures correctores i necessàries a la carretera C-32, al seu pas pels municipis
de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac per tal de
protegir l’impacte acústic de l’autopista als edificis més propers i millorar així la
qualitat de vida dels ciutadans.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució contra les pràctiques d’espionatge polític
250-01462/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 77055).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.09.2020; 10:30 h.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a
l’exercici 2018
256-00044/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76613).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 23.09.2020 al 28.09.2020).
Finiment del termini: 29.09.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00045/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76614).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.09.2020 al 29.09.2020).
Finiment del termini: 30.09.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre
l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del
Parlament de Catalunya
256-00046/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76615).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.09.2020 al 29.09.2020).
Finiment del termini: 30.09.2020; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont,
corresponent a l’exercici 2017
256-00047/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76616).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.09.2020 al 29.09.2020).
Finiment del termini: 30.09.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia,
corresponent a l’exercici 2017
256-00048/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76617).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.09.2020 al 29.09.2020).
Finiment del termini: 30.09.2020; 10:30 h.

Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 76873; 76999).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 23.09.2020 al 28.09.2020).
Finiment del termini: 29.09.2020; 10:30 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

8

BOPC 687
23 de setembre de 2020

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 Territori amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el projecte de Hard Rock a
Vila-seca i Salou (Tarragonès)
354-00373/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre
diputat del GP Cs (reg. 76917).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Territori, 18.09.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma
Aturem BCN World davant la Comissió de Territori perquè informi
sobre les presumptes irregularitats en l’autorització de la llicència de
joc a Hard Rock i en l’operació de compravenda dels terrenys
356-00871/12
SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 76892).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 17.09.2020.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de
Catalunya
ACORD

Resolució de cessament de Josep Vicenç Mestre Nogué com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

El 12 de juliol de 2019, Josep Vicenç Mestre Nogué fou nomenat secretari adjunt
de la Vicepresidència Primera del Parlament, com a personal eventual.
El 18 de setembre de 2020, el vicepresident primer del Parlament proposa de fer
cessar Josep Vicenç Mestre Nogué, com a personal eventual, amb efectes del 21 de
setembre de 2020.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 5 dels Estatuts del règim i
el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix la normativa vigent,

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Resolc:

Fer cessar Josep Vicenç Mestre Nogué, secretari adjunt de la Vicepresidència
Primera del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 21 de setembre de
2020, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 18 de setembre de 2020
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió

4.90.10. Càrrecs i personal
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