
TAUL A DE CONT INGUT

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 la compareixença 9

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
200-00012/12
Esmenes a la totalitat 9

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/12
Pròrroga del termini per a elaborar el text 11

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències d’atenció Pri-
mària a Premià de Mar
250-01110/12
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la corrupció
250-01111/12
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el patrimoni artístic modernista de Lloret de Mar
250-01112/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el patrimoni de Tarragona
250-01113/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la situació de 
sobrecàrrega de feina als jutjats
250-01114/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències i atenció primà-
ria a Premià de Mar
250-01115/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 13
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Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les víctimes de la Guer-
ra Civil
250-01116/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les obres d’art
250-01117/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a l’autopista C-32 
al seu pas per Premià de Dalt
250-01118/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el suport al sector carni
250-01119/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la Central de Balanços
250-01120/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la Central de Resultats
250-01121/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de rehabilitació del barri de 
les Escodines, de Manresa
250-01122/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’habilitació i la dotació econòmica de la declaració de 
bé d’interès local de la central hidroelèctrica de Capdella, a la vall Fosca
250-01123/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de Cambrils
250-01124/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels jutges i els magistrats 
i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la violència de gènere
250-01125/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les accions de radicals 
separatistes
250-01126/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de Cultura
250-01127/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i les declaracions en seu parla-
mentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les llistes d’espera sanitàries
250-01128/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la corrupció
250-01129/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al carrer
250-01130/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la pagesia i, especial-
ment, per la fruita dolça i els pinyons
250-01131/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’agraïment a les missions de defensa 
i de manteniment de la pau de les Forces Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01132/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la defensa de la unitat, la conservació i la gestió de la 
col·lecció d’art sacre del Museu de Lleida
250-01137/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la maquinària de diag-
nòstic i tractament oncològic donada per la Fundació Amancio Ortega als hospitals 
catalans
250-01138/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la inseguretat a Calafell
250-01139/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de l’antiga Radio 
Liberty a la platja de Pals
250-01140/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un sistema d’enviament d’alertes 
en cas d’emergències i catàstrofes naturals
250-01142/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial del Prat 
de Llobregat
250-01143/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’explosió en una empresa química de Tarragona el 14 
de gener de 2020
250-01144/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a les escoles Ba-
landrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i la construcció de l’edifici que ha de 
substituir els mòduls de l’Escola Balandrau
250-01145/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre la facilitació de la identificació i el retorn de les restes 
de les persones provinents de Catalunya enterrades al Valle de los Caídos
250-01146/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el garantiment de la disposició de qüestionaris redac-
tats en les diverses llengües oficials en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball dels organismes i entitats dependents de la Generalitat
250-01147/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’exercici d’accions judicials urgents per a l’execució 
íntegra de la sentència del Cas Palau
250-01148/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’impuls de bancs de l’amistat als centres educatius
250-01149/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de les línies de P3 a 
Girona
250-01150/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques de Lleida
250-01151/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per a nous pro-
jectes d’incineració de residus
250-01152/12
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la condemna de l’adoctrinament i de la creació de llis-
tes negres ideològiques en diversos centres educatius i sobre la defensa dels drets 
dels menors que pateixen assetjament i discriminació
250-01153/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en matèria de 
dret laboral
250-01154/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat
250-01155/12
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la necessitat de dotar el Cos de Mossos d’Esquadra 
de la indumentària adequada per als dies de pluja
250-01156/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de rodalia en llan-
çadora a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01157/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat
250-01158/12
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública i d’un centre d’ur-
gències d’atenció primària als terrenys de l’Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria
250-01160/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la borrasca Glo-
ria al delta de l’Ebre
250-01161/12
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a lluitar contra la bretxa salarial
250-01162/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets del president de la Generalitat 
com a diputat
250-01163/12
Tramesa al Ple 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla urgent per a cobrir les 
vacants de pediatres a Salt
250-01164/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a atenuar la greu si-
tuació del servei d’urgències de l’Hospital General de Sant Boi de Llobregat
250-01165/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils
250-01166/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports acordats als muni-
cipis afectats pels aiguats de l’octubre del 2018
250-01167/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt
250-01168/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Bruc
250-01169/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28



BOPC 537
7 de febrer de 2020

Taula de contingut 6

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tor-
tura corresponent al 2019
360-00026/12
Tramitació en Comissió 29

Informe del Síndic de Greuges titulat «La sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i 
la seva repercussió en l’exercici de drets fonamentals»
360-00027/12
Tramitació en Comissió 29

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
244-00010/12
Acord 30

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del president de la Comunitat de Regants del Canal 
d’Urgell davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
informi sobre el projecte ambiental i de modernització del canal
356-00535/12
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença del portaveu de la Plataforma Canal Viu davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la pro-
blemàtica de les arbredes del canal d’Urgell
356-00536/12
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs (Segrià), davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les 
dificultats del sector de la fruita dolça
356-00699/12
Acord sobre la sol·licitud 31

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

Compareixença del president de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre el 
projecte ambiental i de modernització del canal
357-00681/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença del portaveu de la Plataforma Canal Viu davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la problemàtica de les 
arbredes del canal d’Urgell
357-00682/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs (Segrià), davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre les dificultats 
del sector de la fruita dolça
357-00683/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 31
Substanciació 31

Compareixença de Mireia Boya e Busquet, exdiputada de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
365-00011/12
Substanciació 32
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Compareixença de Marta Rovira i Vergés, exdiputada, en qualitat de testimoni, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya
365-00018/12
Substanciació 32

Compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó, expresident de la Generalitat, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 
155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
365-00021/12
Substanciació 32

Compareixença de Lluís Puig i Gordi, exconseller de Cultura, en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya
365-00022/12
Substanciació 32

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament d’un funcionari interí
Acord 33
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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 LA COMPAREIXENÇA

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 04.02.2020, DSPC-C 436.

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient
200-00012/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 57251; 57618; 57641; 57649 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia i Hisenda, 06.02.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57251)

A la Mesa del parlament
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 115 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente enmienda al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives 
i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en 
el medi ambient (tram. 200-00012/12).

Enmienda
GP de Ciutadans
A la totalidad

De retorno al Gobierno del proyecto de ley.

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 57618)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena al Projecte de llei 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 (tram. 200-00012/12).
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Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 57641)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, finan-
ceres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·la-
cions que incideixen en el medi ambient (tram. 200-00012/12).

Esmena
SP del Partit Popular de Catalunya 
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 57649)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 115 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre 
les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (tram. 200-00012/12).

Esmena
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A ELABORAR EL TEXT

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC (reg. 56994).
Pròrroga: d’acord amb l’article 129.1 del Reglament, s’acorda concedir una pròrroga 
de tres mesos del termini per a elaborar el text de la Ponència.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències 
d’atenció Primària a Premià de Mar
250-01110/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la 
corrupció
250-01111/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.



BOPC 537
7 de febrer de 2020

4.90.10. Càrrecs i personal 12

Proposta de resolució sobre el patrimoni artístic modernista de 
Lloret de Mar
250-01112/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el patrimoni de Tarragona
250-01113/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la 
situació de sobrecàrrega de feina als jutjats
250-01114/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’urgències i 
atenció primària a Premià de Mar
250-01115/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les 
víctimes de la Guerra Civil
250-01116/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el litigi entre Aragó i Catalunya per les 
obres d’art
250-01117/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a 
l’autopista C-32 al seu pas per Premià de Dalt
250-01118/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre el suport al sector carni
250-01119/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la 
Central de Balanços
250-01120/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la presentació dels informes de la 
Central de Resultats
250-01121/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla integral de 
rehabilitació del barri de les Escodines, de Manresa
250-01122/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’habilitació i la dotació econòmica de 
la declaració de bé d’interès local de la central hidroelèctrica de 
Capdella, a la vall Fosca
250-01123/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les rieres de 
Cambrils
250-01124/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels jutges 
i els magistrats i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la 
violència de gènere
250-01125/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre la reclamació dels afectats per les 
accions de radicals separatistes
250-01126/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de 
Cultura
250-01127/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el Síndic de Greuges i les declaracions 
en seu parlamentària del 9 de desembre de 2019 amb relació a les 
llistes d’espera sanitàries
250-01128/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la corrupció
250-01129/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al carrer
250-01130/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la defensa de preus justos per a la 
pagesia i, especialment, per la fruita dolça i els pinyons
250-01131/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’agraïment a les 
missions de defensa i de manteniment de la pau de les Forces 
Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01132/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la defensa de la unitat, la conservació i 
la gestió de la col·lecció d’art sacre del Museu de Lleida
250-01137/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la 
maquinària de diagnòstic i tractament oncològic donada per la 
Fundació Amancio Ortega als hospitals catalans
250-01138/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre la inseguretat a Calafell
250-01139/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de 
l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
250-01140/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un sistema 
d’enviament d’alertes en cas d’emergències i catàstrofes naturals
250-01142/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial del Prat de Llobregat
250-01143/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’explosió en una empresa química de 
Tarragona el 14 de gener de 2020
250-01144/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a 
les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata, de Girona, i la 
construcció de l’edifici que ha de substituir els mòduls de l’Escola 
Balandrau
250-01145/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre la facilitació de la identificació i el retorn 
de les restes de les persones provinents de Catalunya enterrades al 
Valle de los Caídos
250-01146/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la disposició de 
qüestionaris redactats en les diverses llengües oficials en les 
convocatòries de provisió de llocs de treball dels organismes i 
entitats dependents de la Generalitat
250-01147/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’exercici d’accions judicials urgents per 
a l’execució íntegra de la sentència del Cas Palau
250-01148/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de bancs de l’amistat als 
centres educatius
250-01149/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de les 
línies de P3 a Girona
250-01150/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la manca d’infermeres a les comarques 
de Lleida
250-01151/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per 
a nous projectes d’incineració de residus
250-01152/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’adoctrinament i de la 
creació de llistes negres ideològiques en diversos centres educatius 
i sobre la defensa dels drets dels menors que pateixen assetjament i 
discriminació
250-01153/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la creació de programes i campanyes en 
matèria de dret laboral
250-01154/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
250-01155/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre la necessitat de dotar el Cos de Mossos 
d’Esquadra de la indumentària adequada per als dies de pluja
250-01156/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de 
rodalia en llançadora a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01157/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
250-01158/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
i d’un centre d’urgències d’atenció primària als terrenys de l’Institut 
Català del Sòl a Mollet del Vallès
250-01159/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’afectació de la borrasca Gloria
250-01160/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el dany mediambiental ocasionat per la 
borrasca Gloria al delta de l’Ebre
250-01161/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a lluitar contra 
la bretxa salarial
250-01162/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets del president de la 
Generalitat com a diputat
250-01163/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
10.02.2020 al 11.02.2020).
Finiment del termini: 12.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla urgent per 
a cobrir les vacants de pediatres a Salt
250-01164/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a 
atenuar la greu situació del servei d’urgències de l’Hospital General 
de Sant Boi de Llobregat
250-01165/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de 
Reus a Cambrils
250-01166/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports 
acordats als municipis afectats pels aiguats de l’octubre del 2018
250-01167/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt
250-01168/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Bruc
250-01169/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.

Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 10.02.2020 al 18.02.2020).
Finiment del termini: 19.02.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.02.2020.
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2019
360-00026/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.

Informe del Síndic de Greuges titulat «La sentència 459/2019 
del Tribunal Suprem i la seva repercussió en l’exercici de drets 
fonamentals»
360-00027/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.02.2020.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
244-00010/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de febrer de 2020, d’acord amb 
el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus ha 
acordat modificar el calendari indicatiu de les sessions plenàries del mes de febrer: 
5, 6 i 7; 11, 12 i 13.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del president de la Comunitat de 
Regants del Canal d’Urgell davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre el projecte 
ambiental i de modernització del canal
356-00535/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 12, tinguda el 04.02.2020, DSPC-C 437.

Sol·licitud de compareixença del portaveu de la Plataforma Canal Viu 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè informi sobre la problemàtica de les arbredes del canal 
d’Urgell
356-00536/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 12, tinguda el 04.02.2020, DSPC-C 437.
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Sol·licitud de compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs 
(Segrià), davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè informi sobre les dificultats del sector de la fruita dolça
356-00699/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 12, tinguda el 04.02.2020, DSPC-C 437.

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

Compareixença del president de la Comunitat de Regants del 
Canal d’Urgell davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació per a informar sobre el projecte ambiental i de 
modernització del canal
357-00681/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 12, 
tinguda el 04.02.2020, DSPC-C 437.

Compareixença del portaveu de la Plataforma Canal Viu davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
informar sobre la problemàtica de les arbredes del canal d’Urgell
357-00682/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 12, 
tinguda el 04.02.2020, DSPC-C 437.

Compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs (Segrià), 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per 
a informar sobre les dificultats del sector de la fruita dolça
357-00683/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
12, tinguda el 04.02.2020, DSPC-C 437.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, tinguda el 04.02.2020, DSPC-C 437.
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Compareixença de Mireia Boya e Busquet, exdiputada de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, en qualitat de testimoni, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
365-00011/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 04.02.2020, 
DSPC-C 434.

Compareixença de Marta Rovira i Vergés, exdiputada, en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
365-00018/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 04.02.2020, 
DSPC-C 434.

Compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó, expresident 
de la Generalitat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya
365-00021/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 04.02.2020, 
DSPC-C 434.

Compareixença de Lluís Puig i Gordi, exconseller de Cultura, en 
qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
365-00022/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 
de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 04.02.2020, 
DSPC-C 434.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament d’un funcionari interí

ACORD

Mesa del Parlament, 04.02.2020

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 20 de setembre de 2019, va acordar de-

clarar dotades pressupostàriament quatre places d’uixer o uixera per a l’exercici del 
2019.

De conformitat amb el que disposa la base 9.8 del concurs oposició lliure per 
a proveir catorze places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 
109, del 25 de juny de 2018), amb relació a la provisió temporal de vacants, i la ne-
cessitat de cobrir al més aviat possible una plaça d’uixer o uixera, s’ha considerat 
pertinent iniciar el procediment per a nomenar un funcionari interí o una funcionà-
ria interina.

Atès que Raül Caballero Vázquez forma part de la llista d’espera per a proveir 
temporalment les vacants que s’hagin de cobrir, que ha confirmat que està dispo-
sat a incorporar-se al lloc de treball, que ha demostrat l’adequació dels mèrits a les 
competències professionals que ha de desenvolupar i que ha acreditat que compleix 
els requisits necessaris per a ocupar provisionalment el lloc de treball vacant, i vist 
que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya (ERGI) amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament, fent ús de les competències que li atribueixen els ERGI, la 
Mesa del Parlament 

Acorda: 
Nomenar Raül Caballero Vázquez funcionari interí uixer del Parlament de Cata-

lunya, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós 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’Es-
tat 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, 4 de febrer de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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