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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 pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2020
200-00011/12
TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.01.2020,
DSPC-C 426.
Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Educació, tinguda el 31.01.2020,
DSPC-C 424.
Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió de Salut, tinguda el 31.01.2020,
DSPC-C 425.
Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 31.01.2020, DSPC-C 427.
Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Interior, tinguda el 03.02.2020,
DSPC-C 429.
Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de Territori, tinguda el 03.02.2020,
DSPC-C 430.
Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 03.02.2020, DSPC-C 428.
Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
03.02.2020, DSPC-C 432.
Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Justícia, tinguda el 03.02.2020,
DSPC-C 433.
Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda
el 03.02.2020, DSPC-C 431.
Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, tinguda el 04.02.2020, DSPC-C 437.
Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 04.02.2020, DSPC-C 435.

3.01.01. Projectes de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la
seguretat del sector de la petroquímica
252-00024/12
PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP
CUP-CC, SP PPC
Reg. 57267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2020

A la Mesa del Parlament

Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específica
per a l’estudi de la seguretat del sector de la petroquímica a Catalunya.
Proposta de creació d’una comissió específica per a l’estudi de la
seguretat del sector de la petroquímica a Catalunya
Exposició de motius

El passat 14 de gener va tenir lloc un accident al complex de la petroquímica de
Tarragona amb greus i lamentables pèrdues humanes i danys materials.
Aquet accident és un dels més greus de la història del seu complex petroquímic,
si descomptem el vessament al Francolí de 2008 i l’atemptat contra Enpetrol, que
tampoc es pot qualificar d’accident.
Aquest lamentable accident suposa un canvi de paradigma respecte la percepció
de l’activitat de la indústria química.
És necessari conèixer de forma transparent tot el que va succeir durant l’emergència, depurar responsabilitats i estudiar les actuacions necessàries per garantir
plenament la seguretat ambiental, industrial i laboral una informació adequada a la
població i les mesures de control ambiental.
Cal dir que treballar per la seguretat també suposa treballar per la competitivitat de
la indústria enfront altres complexes petroquímics a Europa i cada vegada més Àsia.
Fa més de 90 anys que la indústria es va instal·lar a Tarragona i a mesura que
ha anat avançant la tecnologia, les empreses del sector (la majoria multinacionals)
han treballat en la millora de la implantació de les Millors Tècniques Disponibles,
moltes vegades amb valor afegit per sobre dels paràmetres que marca la llei. Segurament amb marge de millora i amb voluntat de trobar l’encaix amb la població de
l’entorn.
Aquest accident ha provocat el desconcert i la preocupació, ha generat inquietuds
a l’entorn de les condicions mediambientals i de salut de les persones i ha generat un
debat sobre la seguretat, els riscos ambientals i la gestió de les emergències químiques, així com sobre el model econòmic del Camp de Tarragona.
Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica d’estudi de la seguretat del sector
de la petroquímica a Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.
Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La
seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament
per a aquest tipus d’òrgan.
3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
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D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats.
Objecte
L’estudi de la seguretat del sector de la petroquímica a Catalunya i en concret el
funcionament dels plans de seguretat exterior.
Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió específica d’una comissió per a l’estudi de la seguretat del sector de la
petroquímica a Catalunya 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, 29 de gener de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula
i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sán
chez, GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC; representants

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC,
SP PPC (reg. 57267).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
06.02.2020 al 07.02.2020).
Finiment del termini: 10.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament

Atès que el diputat que el diputat Ferran Mascarell i Canalda ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 56513; acatament
de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 57514; declaració
d’activitats i béns: reg. 57515 i 57516), es constata i es manifesta que ha accedit al
ple exercici de la condició de parlamentari.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 57517 / Coneixement: Presidència del Parlament, 04.02.2020

A la Mesa del Parlament

Ferran Mascarell i Canalda, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2020
El diputat, Ferran Mascarell i Canalda; vist i plau, Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

4.45.02. Ple del Parlament
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del
Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00205/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 57384 / Coneixement: 03.02.2020

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de Salut, els dies 1 i 2 de febrer de 2020,
mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.
Cordialment,
Barcelona, 30 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 27/2020, de 30 de gener, d’encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda els dies
1 i 2 de febrer de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC
8054A, del 31 de gener de 2020.

4.95.

Altres informacions

Credencial del diputat Ferran Mascarell i Canalda
PRESENTACIÓ
Reg. 56729

Credencial del diputat

Montserrat Comas d’Argemir i Cendra, presidenta de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, expedeixo aquesta credencial, que expressa que s’ha designat
diputat per a aquesta circumscripció electoral al senyor Ferran Mascarell i Canalda, per estar inclòs en la llista de candidats presentada per Junts per Catalunya a les
eleccions al Parlament de Catalunya 2017, segons el resultat de l’escrutini fet el dia
27 de desembre de 2017.
I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, expedeixo aquesta credencial, d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral
general, el dia 27 de gener de 2020.
Montserrat Comas d’Argemir i Cendra, presidenta de la Junta Electoral Provincial de Barcelona
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