
TAUL A DE CONT INGUT

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 de condemna de la denigració dels agents del Cos de Mos-
sos d’Esquadra per TV3
250-01024/12
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre la contractació directa i sense concurrència pública 
de serveis d’avaluació de programes de TV3 per la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-01202/12
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre l’ús de les denominacions oficials de lloc per part de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01427/12
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua habitual a Televi-
sió de Catalunya
250-01463/12
Retirada 5

Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència política de TV3 da-
vant de les ingerències del Govern
250-01470/12
Rebuig 5

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 d’equitat territorial per al desenvolupament sostenible de les àrees 
rurals
202-00081/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 6

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques pirinenques dels projectes 
d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12
Esmenes presentades 6
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre el projecte de Hard Rock a Vila-seca i 
Salou(Tarragonès)
354-00372/12
Retirada de la sol·licitud 7

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

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Trilla Garcia, membre del Comitè d’Experts 
per a la Transformació del Sistema Públic de Salut, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les conclusions i valoracions de l’informe «30 + Mesures per 
enfortir el sistema de salut»
356-00875/12
Acord sobre la sol·licitud 7

Sol·licitud de compareixença del responsable de l’Oficina d’Accés a la Universitat 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’opció de dis-
posar dels exàmens de l’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat en 
qualsevol de les llengües cooficials
356-00878/12
Acord sobre la sol·licitud 7

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el contingut de la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats
356-00880/12
Acord sobre la sol·licitud 8

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, portaveu de Save the Children, davant 
de la Comissió de la Infància amb relació a l’informe «Infància en reconstrucció»
356-00887/12
Acord sobre la sol·licitud 8

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’experts per a la trans-
formació del sistema de salut pública davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les mesures per a enfortir el sistema de salut
356-00888/12
Acord sobre la sol·licitud 8

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la negociació per a la compra dels terrenys en què s’ha d’emplaçar 
el recinte dels casinos de Hard Rock
355-00071/12
Substanciació 8

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la compra a CaixaBank dels terrenys 
on s’emplaçarà el Hard Rock Entertainment World
355-00097/12
Substanciació 9

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre la revocació de l’autorització per a instal·lar i explotar un casino al centre 
recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l’empresa Hard Rock BCN IR
355-00114/12
Substanciació 9

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la revocació de l’autorització per a 
instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l’em-
presa Hard Rock BCN IR
355-00115/12
Substanciació 9
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Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la llicència de casino a l’empresa 
Hard Rock
355-00171/12
Substanciació 9

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat i el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els 
acords amb Hard Rock per a la compra de terrenys destinats a un complex de lleure
355-00209/12
Substanciació 10

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’Antoni Trilla Garcia, membre del comitè d’experts per a la trans-
formació del sistema públic de salut, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les conclusions i valoracions de l’informe «30 + mesures per enfortir el sis-
tema de salut»
357-00919/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 10
Substanciació 10

Compareixença d’una representació del comitè d’experts per a la transformació del 
sistema públic de salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesu-
res per a enfortir el sistema de salut
357-00920/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 10
Substanciació 10

Compareixença del responsable de l’Oficina d’Accés a la Universitat davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’opció de disposar dels exà-
mens de l’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat en qualsevol de les 
llengües cooficials
357-00921/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre el contingut de la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2003, d’universitats
357-00922/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11
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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 de condemna de la denigració dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra per TV3
250-01024/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals en la sessió 24, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Proposta de resolució sobre la contractació directa i sense 
concurrència pública de serveis d’avaluació de programes de TV3 
per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01202/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals en la sessió 24, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Proposta de resolució sobre l’ús de les denominacions oficials de 
lloc per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01427/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals en la sessió 24, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua 
habitual a Televisió de Catalunya
250-01463/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència 
política de TV3 davant de les ingerències del Govern
250-01470/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals en la sessió 24, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.
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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 d’equitat territorial per al desenvolupament 
sostenible de les àrees rurals
202-00081/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; SP PPC (reg. 79456; 79481; 80186).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.10.2020 al 20.10.2020).
Finiment del termini: 21.10.2020; 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’afectació en les comarques 
pirinenques dels projectes d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79814 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 16.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79814)

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

1. Un posicionament clar respecte aquests projectes, que afecten els Pallars i la 
Ribagorça, a l’occident dels pirineus, i a la Selva i el Pirineu oriental, en terres gi-
ronines en el marc de l’anàlisi de les necessitats d’infraestructures energètiques per 
a la transició energètica a elaborar dins la Prospectiva Energètica de Catalunya a 
l’horitzó 2050, per avançar cap a un model energètic 100% renovable, 100% demo-
cràtic, distribuït i preferentment de Km0.

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

2. Instar al Govern de l’Estat espanyol a denegar els permisos administratius per 
la construcció de la Subestació Elèctrica Isona, a Figuerola d’Orcau.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició al punt 4

4. Instar al Govern de l’Estat espanyol a activar la moratòria de llicències fins 
que s’aprovi la Llei d Transició Energètica de Catalunya.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre el 
projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou(Tarragonès)
354-00372/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 27 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 577.

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

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Trilla Garcia, membre del 
Comitè d’Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les conclusions 
i valoracions de l’informe «30 + Mesures per enfortir el sistema de 
salut»
356-00875/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 32, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 576.

Sol·licitud de compareixença del responsable de l’Oficina d’Accés a 
la Universitat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre l’opció de disposar dels exàmens de l’avaluació del 
batxillerat per a l’accés a la universitat en qualsevol de les llengües 
cooficials
356-00878/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 27, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 577.
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
el contingut de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats
356-00880/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 27, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 577.

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, portaveu de Save the 
Children, davant de la Comissió de la Infància amb relació a l’informe 
«Infància en reconstrucció»
356-00887/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 13, tinguda el 13.10.2020, DSPC-C 569.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè 
d’experts per a la transformació del sistema de salut pública davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures per a enfortir 
el sistema de salut
356-00888/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 32, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 576.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la negociació per a la compra dels 
terrenys en què s’ha d’emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock
355-00071/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió de Territori, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 580.
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Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
la compra a CaixaBank dels terrenys on s’emplaçarà el Hard Rock 
Entertainment World
355-00097/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió de Territori, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 580.

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la revocació de l’autorització per a 
instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca 
i Salou a l’empresa Hard Rock BCN IR
355-00114/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió de Territori, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 580.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
la revocació de l’autorització per a instal·lar i explotar un casino al 
centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l’empresa Hard Rock 
BCN IR
355-00115/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió de Territori, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 580.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
llicència de casino a l’empresa Hard Rock
355-00171/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió de Territori, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 580.
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Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat i el vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda sobre els acords amb Hard Rock per a la 
compra de terrenys destinats a un complex de lleure
355-00209/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió de Territori, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 580.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’Antoni Trilla Garcia, membre del comitè d’experts 
per a la transformació del sistema públic de salut, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre les conclusions i valoracions de 
l’informe «30 + mesures per enfortir el sistema de salut»
357-00919/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 576.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.10.2020, 
DSPC-C 576.

Compareixença d’una representació del comitè d’experts per a la 
transformació del sistema públic de salut davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre les mesures per a enfortir el sistema de 
salut
357-00920/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 32, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 576.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 32 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.10.2020, 
DSPC-C 576.
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Compareixença del responsable de l’Oficina d’Accés a la Universitat 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre 
l’opció de disposar dels exàmens de l’avaluació del batxillerat per a 
l’accés a la universitat en qualsevol de les llengües cooficials
357-00921/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 27, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 577.

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el contingut 
de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats
357-00922/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 27, tinguda el 
15.10.2020, DSPC-C 577.
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