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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Assignació del nombre de membres de la Diputació Permanent  
que correspon a cada grup parlamentari
408-00001/13

ACORD

Mesa del Parlament, 20.04.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2021, d’acord 
amb la Junta de Portaveus, d’acord amb els articles 48.1 i 74.1 del Reglament, ha 
acordat que la distribució proporcional dels vint-i-tres membres de la Diputació Per-
manent sigui la següent:

GP Socialistes i Units per Avançar 6

GP d’Esquerra Republicana 6

GP de Junts per Catalunya 6

GP de Vox en Cataluña 1

GP de la CUP – NCG 1

GP d’En Comú Podem 1

GP de Ciutadans 1

Grup Mixt 1

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Assignació del nombre de membres de diverses comissions  
que correspon a cada grup parlamentari
408-00002/13

ACORD

Mesa del Parlament, 20.04.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2021, escoltada 
la Junta de Portaveus, d’acord amb l’article 48.1 del Reglament, ha acordat que les 
comissions han de ser formades per disset membres distribuïts proporcionalment 
entre els grups parlamentaris segons la distribució següent:

GP Socialistes i Units per Avançar 4

GP d’Esquerra Republicana 4

GP de Junts per Catalunya 4

GP de Vox en Cataluña 1

GP de la CUP – NCG 1

GP d’En Comú Podem 1

GP de Ciutadans 1

Grup Mixt 1

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Atribució de la presidència de diverses comissions específiques
408-00004/13

ACORD

Mesa del Parlament, 20.04.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2021, d’acord 
amb la Junta de Portaveus, d’acord amb l’article 49.2 del Reglament, acorda que les 
presidències de les comissions específiques es distribueixin, provisionalment, de la 
manera següent:

CCMA GP Socialistes i Units per Avançar

CSC GP Socialistes i Units per Avançar

CSG GP d’Esquerra Republicana 

CP GP d’Esquerra Republicana 

CED GP de Junts per Catalunya

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en 
substitució del president de la Generalitat i conseller d’Economia 
i Hisenda davant el Ple perquè informi sobre la situació sanitària, 
econòmica i social
361-00004/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP VOX (reg. 1047).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2021.

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto 

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 172 del Reglamento del Parlamento, proponen la siguiente comparecencia ante 
el Pleno del Parlamento: 

Cargo
Vicepresidente del Gobierno de la Generalitat y Consejero de Economía y Ha-

cienda, en sustitución de la Presidencia de la Generalitat.

Finalidad
Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por parte del Gobierno de la Ge-

neralitat durante los últimos meses ante la emergencia sanitaria, económica y social 
en la que está inmersa Cataluña.

Palacio del Parlamento, 21 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 3

CONVOCADA PER AL 29 D’ABRIL DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 29 d’abril de 2021, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Composició de la Mesa del Parlament. Tram. 398-00001/13. Elecció del secre-

tari segon o secretària segona.
2. Preguntes amb resposta oral.
3. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016. 

Tram. 257-00001/12. Comissió de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat  
i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 425, 151).

4. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017. 
Tram. 257-00002/12. Comissió de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat  
i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 719, 60).

5. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2019. Tram. 360-
00028/12. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 554, 46).

6. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2021*. 
Tram. 231-00001/13. Mesa Ampliada. Designació.

7. Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en substitució del 
president de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda davant del Ple perquè 
informi sobre la situació econòmica, sanitària i social actual i la proposta prevista 
pels fons europeus. Tram. 361-00001/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en substitució del 
president de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda davant del Ple perquè 
informi sobre les actuacions del Govern en funcions. Tram. 361-00002/13. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en substitució del 
president de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda davant el Ple perquè 
informi sobre la gestió de l’estat d’alarma, l’evolució de la pandèmia de Covid-19  
i les darreres decisions adoptades per a afrontar-la. Tram. 361-00003/13. Grup Mixt. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern en substitució del 
president de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda davant el Ple perquè in-
formi sobre la situació sanitària, econòmica i social. Tram. 361-00004/13. Grup Par-
lamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

*  La inclusió d’aquest punt està supeditat a la seva aprovació en una propera reunió de la Mesa Ampliada.
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4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny,  
de paratges naturals d’interès nacional i de reserves naturals 
integrals
202-00065/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SIGNATURES

La Mesa, considerada la sol·licitud de pròrroga del termini per a recollir signa-
tures (reg. 867) atenent a les circumstàncies extraordinàries derivades de la crisi sa-
nitària, concedeix una pròrroga extraordinària de noranta dies hàbils, que finirà el 
dia 8 de novembre de 2021.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2021
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