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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Finiment de la XII legislatura

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent
La Mesa de la Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 13 de gener de 2021, 

ha pres els acords següents:

– Caducitat de les tramitacions
Atès el Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parla-

ment de Catalunya i de convocatòria d’eleccions, es fa avinent que, d’acord amb l’ar-
ticle 206.1 del Reglament del Parlament i amb efectes de 22 de desembre de 2020, 
caduquen tots els tràmits parlamentaris pendents d’examen i resolució del Parlament 
corresponents a la legislatura dissolta, llevat dels tràmits la continuïtat dels quals es-
tableixen lleis específiques i dels tràmits que ha de conèixer la Diputació Permanent, 
d’acord amb el Reglament i amb les lleis. 

– Tramitacions que es mantenen per a la propera legislatura
De conformitat amb l’article 206.1 i 2 del Reglament de Parlament, les memò-

ries i els informes de la Sindicatura de Comptes s’han de traslladar a la legislatura 
següent; també es manté la tramitació dels procediments la continuïtat dels quals 
estableixen lleis específiques. En conseqüència, s’acorda de donar trasllat a la Mesa 
de la propera legislatura les tramitacions que es relacionen en annex (annex I).

– Tramitacions davant les institucions centrals de l’Estat
Conforme la legislació que és d’aplicació, es considera que mantenen la seva tra-

mitació davant les institucions centrals de l’Estat els procediments que es relacionen 
en annex (annex II).

– Funcions de la Diputació Permanent i de la Mesa
Finida la dotzena legislatura, la Diputació Permanent passa a exercir les funcions 

que li encomanen l’Estatut de Catalunya, les lleis i el Reglament del Parlament.
La Mesa de la Diputació Permanent passa a exercir les competències i les fun-

cions que li reconeix el Reglament del Parlament i substitueix la Mesa del Parlament 
en els afers d’administració ordinària.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2021
El president, Roger Torrent i Ramió

Annex I. Tramitacions que es mantenen per a la propera legislatura
Procediments en exercici del dret de petició
Escrit relatiu a la queixa d’una ciutadana sobre els pressupostos de la Generalitat 

per al 2020 (125-00204/12) 
Escrit relatiu a una denúncia pel presumpte genocidi comès pel Regne d’Espanya 

al País Basc (125-00205/12)
Escrit relatiu al desacord d’un ciutadà amb els mecanismes de participació dels 

ciutadans en el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat (125-00206/12)

Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
Escrit relatiu a la potència d’energia elèctrica contractada a les llars (126-

00056/12)
Escrit relatiu a la implantació de la T-Mobilitat (126-00060/12)
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Escrit relatiu a la cobertura de les necessitats d’assistència sanitària i parasanità-
ria dels alumnes amb estat de salut complex a les escoles (126-00062/12)

Escrit relatiu als abusos sexuals a menors (126-00064/12) 
Escrit relatiu a la creació d’un ens format per metges independents per a la de-

fensa dels treballadors amb incapacitat laboral (126-00065/12)
Escrit relatiu a la regulació dels anuncis en els portals immobiliaris (126-

00066/12)
Escrit relatiu a la regulació de l’accés a l’habitatge a l’àrea metropolitana de Bar-

celona (126-00067/12)
Escrit relatiu a les subvencions al portal Racó Català (126-00068/12)
Escrit relatiu al millorament dels accessos a Andorra des de Civís, Os de Civís, 

Tort i Arcavell (126-00069/12)
Escrit relatiu a la informació sobre la informació de la sostenibilitat en les etique-

tes dels productes (126-00070/12)
Escrit relatiu a la limitació del dret de vot de promotors, inversors i societats en 

les comunitats de veïns (126-00072/12)
Escrit relatiu a la creació d’un registre de persones incapacitades judicialment 

(126-00073/12)
Escrit relatiu a la creació d’una plataforma d’entitats tutelars i de tutors de perso-

nes incapacitades judicialment (126-00074/12)
Escrit relatiu a l’increment de les retribucions de les fundacions tutelars (126-

00075/12)
Escrit relatiu al millorament de la freqüència i les connexions de diverses línies 

ferroviàries i a la creació de noves rutes (126-00076/12)
Escrit relatiu a l’atorgament de la Medalla d’Or de la Generalitat o la Creu de 

Sant Jordi a Carlos Salazar Gutiérrez (126-00077/12)
Escrit relatiu a la regulació dels preus dels lloguers d’habitatges (126-00078/12) 
Escrit relatiu a la creació de plans i polítiques de retorn digne per als catalans a 

l’exterior i a la reforma de la Llei 25/2002, de mesures de suport al retorn dels cata-
lans emigrats i llurs descendents (126-00079/12)

Escrit relatiu a l’aprovació d’una llei de la sanitat privada (126-00080/12)
Escrit relatiu a l’aprovació d’una llei per a regular el preu dels lloguers d’habitat-

ges i la creació d’habitatges públics (126-00081/12)
Escrit relatiu a un canvi normatiu per a restringir el consum de tabac en llocs on 

pot afectar els no fumadors (126-00082/12)
Escrit relatiu a la modificació de la Llei d’arrendaments urbans a causa de la Co-

vid-19 (126-00083/12)
Escrit relatiu a l’impost sobre el valor afegit que paguen els arrendataris d’ofi-

cines i locals comercials (126-00084/12)
Escrit relatiu a la creació d’una taxa Covid per a grans empreses (126-00085/12)
Escrit relatiu a la modificació de la normativa per tal que les terrasses dels bars 

tanquin abans (126-00086/12)
Escrit relatiu a la sol·licitud de l’informe de conclusions del grup de treball sobre 

el model d’atenció als infants i adolescents en situació de risc pel que fa al sistema 
de protecció i a la prevenció (126-00087/12)

Proposicions de llei 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (202-00018/08)
Proposició de llei electoral de Catalunya (202-00059/08)
Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (202-00022/10)
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-

ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (202-00057/11)
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Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 
(202-00035/12)

Proposició de llei de creació del Cos Específic de Tècnics Ambientòlegs i Ambi-
entòlogues del Cos de Titulats Superiors, grup A, de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya (202-00056/12)

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (202-00059/12)
Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges natu-

rals d’interès nacional i de reserves naturals integrals (202-00065/12)
Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya (202-00068/12)

Decrets llei
Decret llei 48/2020, de l’1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en 

l’àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, del 4 d’agost, i del De-
cret Llei 41/2020, del 10 de novembre (203-00073/12)

Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de mesura urgent complementària en 
matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüèn-
cies de la major afectació en el mercat de treball de la Covid-19 en determinats terri-
toris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures 
urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de 
la Covid-19 (203-00074/12)

Decret llei 50/2020, del 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la pro-
moció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim 
de lloguer (203-00075/12)

Decret llei 51/2020, del 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, 
del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les 
conseqüències de la Covid-19, i del Decret llei 49/2020, de l’1 de desembre, de me-
sura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica 
per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la 
Covid-19 en determinats territoris de Catalunya (203-00076/12)

Informes de fiscalització/memòria d’activitats Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació de 

Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018 
(256-00051/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Ins-
titut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 (256-
00052/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina Anti-
frau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de la Reso-
lució 214/XII del Parlament (256-00053/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut d’Assis-
tència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017 (256-00054/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017 (256-00055/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 9 del me-
tro, en compliment de la Resolució 511/XI del Parlament (256-00056/12)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016 
(257-00001/12)

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017 
(257-00002/12)
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Compte i fiscalització d’ens locals i altres
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2020, sobre la seguretat i la 

mobilitat ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, corresponent a l’exer-
cici del 2017 (258-00031/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2020, sobre el romanent 
de tresoreria de l’Ajuntament de Besalú, corresponent a l’exercici del 2018 (258-
00032/12)

Designacions pendents 
Procediment per a elegir el síndic o síndica de greuges (281-00001/12)
Procediment per a elegir set síndics de la Sindicatura de Comptes (282-00001/11)
Procediment per a elegir dotze membres del Consell Assessor del Síndic de 

Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans 
o Degradants (284-00001/12)

Procediment per a designar tretze membres del Consell Assessor de Continguts i 
de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (284-00003/11)

Procediment per a elegir un membre de la Comissió de Control de les Consultes 
Populars no Referendàries (284-00006/12)

Procediment per a elegir cinc vocals de la Comissió Executiva de la Junta de 
Museus de Catalunya (284-00007/11)

Procediment per a designar un membre del Comitè d’Experts sobre el Canvi Cli-
màtic (284-00007/12)

Procediment per a elegir dos membres de l’òrgan col·legiat a què fa referència 
l’article 89.2 de Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (284-00011/11)

Proposta de designació de candidats per a l’elecció de magistrats del Tribunal 
Constitucional (284-00013/11)

Procediment per a elegir dos membres del Consell de la Fundació per a la Uni-
versitat Oberta de Catalunya (284-00015/11)

Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (284-00016/11)

Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona (284-00017/11)

Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la Universitat de 
Girona (284-00018/11)

Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la Universitat de 
Lleida (284-00019/11)

Procediment per a elegir tretze membres del Consell Assessor de Ràdio i Televi-
sió Espanyola a Catalunya (284-00020/10)

Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (284-00020/11)

Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la Universitat Pom-
peu Fabra (284-00021/11)

Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la Universitat Ro-
vira i Virgili (284-00022/11)

Procediment per a elegir sis membres del Consell Assessor de l’Institut Català 
de Finances (284-00024/11)

Procediment per a designar tres vocals del Consell Assessor de Protecció de Da-
des de Catalunya (284-00025/11)

Procediment per a elegir tres membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública (284-00026/11)

Procediment per a designar el director o directora de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades (284-00027/11)
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Procediment per a designar el president o presidenta del Consell Fiscal de Cata-
lunya (284-00029/11)

Procediment per a designar quatre vocals del Consell Fiscal de Catalunya (284-
00030/11)

Procediment per a designar el president o presidenta de l’Agència Catalana de 
Protecció Social (284-00032/11)

Procediment per a elegir cinc membres del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (285-00001/11)

Procediment per a elegir el president o presidenta del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (285-00001/12)

Procediment per a designar el president o presidenta del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (286-00001/11)

Procediment per a designar quatre membres del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (286-00001/12)

Procediment per a designar tres membres del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals (286-00002/10)

Procediment per a designar tres membres del Consell de Garanties Estatutàries 
(287-00001/11)

Procediment per a designar dos membres del Consell de Garanties Estatutàries 
(287-00001/12)

Informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges titulat «El tractament informatiu dels infants en 

els mitjans de comunicació» (360-00015/12)
Informe del Síndic de Greuges titulat «La qualitat de l’aire a Catalunya: dèficits 

i recomanacions» (360-00017/12)
Informe del Síndic de Greuges titulat «Deficiències en matèria de seguretat nu-

clear» (360-00021/12)
Informe del Síndic de Greuges titulat «Retard de l’Administració en situacions 

d’emergència residencial a Catalunya» (360-00024/12)
Informe del Síndic de Greuges i de l’Institut de Drets Humans de Catalunya ti-

tulat «Pla de drets humans de Catalunya» (360-00025/12)
Informe del Síndic de Greuges titulat «La sentència 459/2019 del Tribunal Su-

prem i la seva repercussió en l’exercici de drets fonamentals» (360-00027/12)
Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2019 (360-00028/12)
Informe del Síndic de Greuges titulat «Els centres educatius d’elevada complexi-

tat davant la crisi derivada de la Covid-19» (360-00029/12)
Informe del Síndic de Greuges titulat «La prevenció i reparació dels abusos esco-

lars infantils per representants de l’Església catòlica» (360-00032/12)
Informe del Síndic de Greuges titulat «Afectació de drets en l’execució peniten-

ciària de la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem» (360-00033/12)
Informe del Síndic de Greuges «La garantia del dret de sufragi actiu en les 

eleccions al Parlament del febrer del 2021 en el marc actual de pandèmia» (360-
00034/12)

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l’infant corresponent al 2020 
(360-00035/12)

Informe del Síndic de Greuges titulat «Els drets d’infants i adolescents: centre 
d’atenció en les separacions conflictives» (360-00036/12)

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la 
Tortura corresponent al 2020 (360-00037/12)

Procediment per a la provisió de llocs de treball
Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de 

treball de cap de l’Àrea de Gestió de les Transcripcions del Departament d’Edicions 
del Parlament de Catalunya (500-00021/12)



BOPC 777
26 de gener de 2021

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 8

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de 
treball d’assessor lingüístic o assessora lingüística responsable de llenguatge juridi-
coadministratiu del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Ca-
talunya (500-00024/12)

Procediment per a la selecció de personal del Parlament
Concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos de Lingüistes del 

Parlament de Catalunya (501-00011/12)
Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de consultor tècnic o con-

sultora tècnica del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament 
de Catalunya (501-00012/12)

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a 
cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d’analista programador o ana-
lista programadora que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis 
del 2021 i el 2023 (501-00013/12)

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per 
a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball de tècnic o tècnica d’explota-
ció de sistemes que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis del 
2021 i el 2023 (501-00014/12)

Contractació
Contractació dels serveis de manteniment del sistema de conferències i votacions 

del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d’altres sales i de la resta d’ins-
tal·lacions audiovisuals del Parlament (615-00006/11)

Contractació del servei de manteniment integral i reparació de les instal·lacions 
del Parlament de Catalunya (615-00007/11)

Contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu de la plataforma 
tecnològica Hewlett Packard del Parlament de Catalunya (615-00009/11)

Contracte del servei de manteniment de les llicències del programari Livelink 
Collections Server (Basisplus) del Parlament de Catalunya (615-00010/11)

Contractació del servei de neteja de les dependències del Parlament de Catalunya 
(615-00011/11)

Contractació del servei d’atenció a l’usuari i de gestió d’instal·lacions de tecnolo-
gies de la informació i la comunicació del Parlament de Catalunya (615-00012/11)

Contractació del servei de manteniment i reparació de les instal·lacions de cli-
matització del Parlament (lot 1) i de la substitució dels equipaments autònoms de 
climatització que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 2) (615-00014/11)

Contractació d’una solució informàtica de gestió integral de nòmines, tributació 
fiscal i cobertura social per al Parlament de Catalunya i de la seva posada en fun-
cionament (615-00015/11)

Contractació del subministrament i la posada en funcionament d’un sistema 
d’emmagatzematge centralitzat i de còpies de seguretat per als sistemes d’infor-
mació corporatius del Parlament de Catalunya a títol d’arrendament amb opció de 
compra (620-00006/11)

Contractació del subministrament de cinc vehicles híbrids a títol d’arrendament 
amb opció de compra per al Parlament de Catalunya (620-00007/11)

Contractació del subministrament de paper per al Parlament de Catalunya en 
virtut de l’Acord marc per al subministrament de paper per a impressió i escriptura 
(Exp. CCS 2015/13) (620-00010/11)

Contractació de les assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i de danys 
del Parlament de Catalunya (630-00002/11)

Contractació del servei d’assegurances de vida i d’accidents per als membres i el 
personal del Parlament (630-00003/11)
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Contractació del subministrament de combustible per al Parlament de Catalunya 
en virtut de l’Acord marc de subministrament de combustible de la Generalitat CCS 
2017/3 (620-00018/12)

Contractació de les obres de manteniment i reparació de l’edifici del Palau del 
Parlament de Catalunya (610-00001/12)

Contractació de la concessió dels serveis de cafeteria, restaurant i explotació de 
màquines de distribució automàtica i del servei d’aigua del Parlament de Catalunya 
(613-00001/12)

Contractació dels serveis per a la utilització del sistema Digition d’ingesta, in-
dexació, catalogació i emmagatzemament del senyal de vídeo institucional del Parla-
ment de Catalunya i dels serveis de manteniment correctiu i evolutiu d’aquest sistema 
i dels vídeos conservats (615-00002/12)

Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions 
corporatives de l’entorn web del Parlament de Catalunya (615-00003/12)

Contractació d’un servei de prevenció de riscos laborals aliè i de vigilància i pro-
moció de la salut per al Parlament de Catalunya (615-00004/12)

Contractació del servei de manteniment del programari GC Epsilon per a la ges-
tió dels recursos humans del Parlament de Catalunya (615-00006/12)

Contractació del servei de manteniment del programari AbsysNet per a la gestió 
el catàleg de la biblioteca del Parlament de Catalunya (615-00007/12)

Contractació del servei de transcripció i correcció de les transcripcions de les 
sessions parlamentàries i els actes institucionals del Parlament de Catalunya (615-
00008/12)

Contractació per lots dels serveis de telefonia fixa i de telefonia i comunicació 
de dades mòbils i d’un enllaç de dades redundant del Parlament de Catalunya (615-
00009/12)

Contractació del servei tècnic de televisió del Parlament de Catalunya (615-
00010/12)

Contractació del servei de gestió dels desplaçaments i els viatges de representa-
ció institucional del Parlament de Catalunya en virtut de l’Acord marc per a la pres-
tació del servei de gestió i assistència en viatges (Exp. CCS 2017 75) (615-00011/12)

Contractació dels serveis de jardineria interior i exterior de l’edifici del Parla-
ment de Catalunya pel procediment negociat sense publicitat (615-00012/12)

Contractació per lots de l’adquisició i la implementació d’una solució tecnològica 
de suport a l’administració electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament 
del gestor documental del Parlament de Catalunya (615-00013/12)

Contractació del servei de manteniment del sistema de vigilància del circuit tan-
cat de televisió interior i exterior de l’edifici del Parlament de Catalunya Departa-
ment d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat (615-00014/12)

Contractació del servei comú de missatgeria (lot 1) del Parlament de Catalunya 
en virtut de l’Acord marc de serveis de missatgeria i transport en fred CCS 2020 2 
(615-00015/12)

Contractació d’un servei de suport tècnic especialitzat per al desenvolupament 
de projectes en nous àmbits informàtics al Parlament de Catalunya (615-00016/12)

Contractació per lots del manteniment de sistemes de conferències i d’altra 
instal·lació audiovisual i de difusió (broadcast)al Parlament de Catalunya (615-
00017/12)

Contractació del subministrament de maquinari d’impressió, consumibles i ser-
veis de monitorització i gestió del parc de dispositius d’impressió del Parlament de 
Catalunya (620-00003/12)

Contractació del subministrament del vestuari del personal uniformat del Par-
lament de Catalunya per mitjà d’un procediment negociat sense publicitat (620-
00009/12)
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Contractació, amb caràcter d’emergència, del subministrament de l’equipa-
ment de seguretat de xarxa i d’accés remot segur del Parlament de Catalunya (620-
00012/12)

Contractació, amb caràcter d’emergència, del subministrament d’ordinadors por-
tàtils per al foment del teletreball a l’Administració del Parlament de Catalunya 
(620-00013/12)

Contractació, amb caràcter d’emergència, del subministrament de càmeres ter-
mogràfiques per als dos accessos principals del Palau del Parlament de Catalunya 
(620-00014/12)

Contractació del subministrament d’energia elèctrica (lot 1) i del subministra-
ment de gas natural canalitzat (lot 8) del Parlament de Catalunya en virtut de l’Acord 
marc del subministrament d’energia CCS 2017/2 (620-00015/12)

Contractació del subministrament de cent quaranta ordinadors portàtils a títol 
d’arrendament amb opció de compra per a les oficines mòbils dels diputats del Par-
lament de Catalunya (620-00016/12)

Contractació del subministrament de l’equipament de l’electrònica d’accés distri-
buït de la xarxa informàtica del Parlament de Catalunya (PARLC-2020-00171, núm. 
TEEC) (620-00017/12)

Contracte d’arrendament dels compartiments D3 i D4 del Consorci de la Zona 
ranca de Barcelona (625-00002/12)

Contracte d’arrendament del compartiment D6 del Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona (625-00003/12)

Contracte d’arrendament del compartiment D7 del Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona (625-00004/12)

Contracte d’arrendament del compartiment D9 del Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona (625-00005/12)

Contracte d’arrendament del compartiment D26 del Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona (625-00006/12)

Annex II. Tramitacions davant les institucions centrals de l’Estat

Davant les Corts Generals
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats una Proposició de llei 
Proposta de resolució per la qual es reitera la presentació a la Mesa del Congrés 

dels Diputats de la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 
de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi 
(270-00001/12)

Davant el Tribunal Constitucional
Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 
Recurs d’inconstitucionalitat núm. 3848/2015, interposat pel Parlament contra la 

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (380-
00007/10)

Recurs d’inconstitucionalitat núm. 762-2020, interposat pel Parlament contra el 
Reial decret llei 14/2019, del 31 d’octubre, pel qual s’aproven mesures urgents per 
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector 
públic i telecomunicacions (380-00001/12)

Recursos d’inconstitucionalitat contra Lleis de Catalunya
Recurs d’inconstitucionalitat núm. 4814/2017, interposat pel president del Go-

vern de l’Estat contra la llei 21/2017, de 20 de setembre, de l’Agència Catalana de 
Protecció Social. (381-00020/11)

Recurs d’inconstitucionalitat núm. 5332/2017, interposat pel president del Go-
vern de l’Estat contra diversos articles de la llei 18/2017, de comerç, serveis i fires. 
(381-00024/11)
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Recurs d’inconstitucionalitat núm. 2577/2020, interposat per més de cinquanta 
diputats del Grup parlamentari Popular al Congrés contra el Decret-llei 17/2019, de 
23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, Decret-llei 
1/2020 de 21 de gener, pel qual es modifica l’anterior, i acord parlamentari de con-
validació d’aquest darrer. (381-00005/12)

Recurs d’inconstitucionalitat núm. 4192/2020, interposat per més de cinquanta 
diputats del Grup parlamentari Popular al Congrés contra l’article 5 de la Llei del 
Parlament de Catalunya 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, admi-
nistratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que in-
cideixen en el medi ambient. (381-00006/12)

Recursos d’emparament constitucional
Recurs d’empara 5234-2018, interposat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, contra l’acord de la Mesa del 8 d’octubre de 2018 de confirmació de l’acord 
de la Mesa del 4 d’octubre de 2018 pel qual es desestima la reconsideració de donar 
efectes jurídics als escrits presentats sobre delegacions de vot. (383-00008/12)

Recurs d’empara 197/2019, interposat per Carles Puigdemont i Casamajó, contra 
l’acord de la Mesa del Parlament del 9 d’octubre de 2018 pel qual es deixen sense 
efecte els acords de la Mesa del Parlament del 4 i el 8 d’octubre, relatius a la delega-
ció de vot del diputat Carles Puigdemont i Casamajó. (383-00010/12)

Recurs d’empara 5765/2018, interposat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, contra els acords de la Mesa del Parlament del 18 i el 25 de setembre 
de 2018 relatius a la consideració com a vots disponibles dels vots corresponents a 
determinats membres electes del Parlament. (383-00011/12)

Recurs d’empara 3085/2019, interposat per diputats Grup Parlamentari Socia-
lista Units per avançar, contra l’acord de la Mesa de 16 de maig de 2019 de confir-
mació de l’acord de la Mesa del 15 de maig de 2019 pel qual es desestima la petició 
de reconsideració presentada contra el sistema de votació per a designar senadors. 
(383-000015/12)

Recurs d’empara 980/2020, interposat per diputats Grup Parlamentari Ciuta-
dans, contra les decisions del president del Parlament i els acords de la Mesa del 14 
i 27 de gener de 2020. (383-00016/12)

Recurs d’empara núm. 6205-2019, promogut pel Grup parlamentari de Ciutadans 
en el Parlament de Catalunya, contra l’Acord de la Mesa del Parlament de Catalunya 
de 27 de setembre de 2019. (383-00017/12)

Recurs d’empara 7442/2019, interposat per diputats del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, contra els Acords de la Mesa del Parlament de 29 d’octubre i de 5 de no-
vembre de 2019. (383-00018/12)

Recurs d’empara 5884/2019, interposat per diputats del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, contra els Acords de la Mesa del Parlament del 24 i el 25 de juliol de 
2019. (383-00019/12)

Recurs d’empara 7544/2019, interposat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
contra els acords de la Mesa del Parlament del 22 d’octubre i del 26 de novembre de 
2019. (383-00020/12)
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