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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions 
contractuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb entitats presumptament vinculades a possibles delictes de 
corrupció i de finançament il·legal de partits polítics
250-00937/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals en la sessió 19, tinguda el 06.03.2020, DSPC-C 465.
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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 restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP CUP-CC; GP ERC (reg. 60086; 60344; 60363).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 10.03.2020 al 
13.03.2020).
Finiment del termini: 16.03.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de diputats
234-00007/12, 234-00014/12, 234-00029/12, 234-00046/12, 234-00057/12, 

234-00061/12, 234-00068/12, 234-00069/12, 234-00070/12, 234-00091/12, 

234-00128/12, 234-00135/12, 234-00139/12, 234-00141/12, 234-00144/12, 

234-00149/12, 234-00150/12, 234-00151/12, 234-00152/12, 234-00153/12, 

234-00154/12, 234-00155/12, 234-00156/12, 234-00157/12, 234-00158/12, 

234-00159/12, 234-00160/12, 234-00161/12, 234-00162/12, 234-00163/12, 

234-00164/12, 234-00165/12, 234-00166/12, 234-00167/12, 234-00168/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 4 de març de 

2020, ha acordat d’establir el dictamen següent: 
1. Després d’examinar les dades declarades pels diputats relatives a les activitats 

professionals, laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocu-
pen, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Comissió, tenint en comp-
te la legislació aplicable en matèria d’incompatibilitats dels diputats, d’acord amb 
l’article 18.2 del Reglament i els fonaments exposats en el Dictamen publicat en el 
BOPC 168, de 5 d’octubre de 2018, proposa al Ple la situació de compatibilitat dels 
diputats següents: 

Marta Vilalta i Torres, Jordi Orobitg i Solé, Esperanza García González, Marc 
Parés Franzi, Concepción Abellán Carretero, Daniel Serrano Coronado, Jorge Feijóo 
Suñol, Mercè Escofet Sala, José Rodríguez Fernández, Miquel Buch i Moya, Elena 
Fort i Cisneros, Glòria Freixa i Vilardell, Josep Puig i Boix, Núria Picas Albets, Ma-
nuel Losada Seivane, Alfons Montserrat Esteller, Aurora Carbonell i Abella, Eduardo 
Reyes i Pino, Alba Metge Climent i Ferran Mascarell i Canalda.

2. Una vegada examinades les noves dades declarades pels diputats relatives a la 
professió que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’article 19.2 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en compliment del que disposa 
l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat dels dipu-
tats següents: 

M. Assumpció Laïlla i Jou, Ferran Roquer i Padrosa, Lluís Font i Espinós, Ignacio 
Martín Blanco, Alfonso Sánchez Fisac, Teresa Pallarès Piqué, Rosa Maria Ibarra Ollé, 
Esther Niubó Cidoncha, Munia Fernández-Jordán Celorio, Francisco Javier Domín-
guez Serrano, Elisabeth Valencia Mimbrero, Elsa Artadi i Vila, Jordi Albert i Caba-
llero, Adriana Delgado i Herreros i Lluïsa Llop i Fernàndez.

Palau del Parlament, 4 de març de 2020
La secretària de la Comissió, Mònica Palacín París; el president de la Comissió, 

Antoni Morral i Berenguer
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
406-00005/12

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT 

I ELECCIÓ DEL SECRETARI

El dia 4 de març de 2020, en la sessió que ha convocat el president del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 4 de març de 2020, pels diputats següents: 

Grup parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz

Grup parlamentari de Junts per Catalunya
Eusebi Campdepadrós i Pucurull
Teresa Pallarès Piqué

Grup parlamentari Republicà
Ferran Civit i Martí
Raquel Sans Guerra

Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Carles Castillo Rosique
Assumpta Escarp Gibert

Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Yolanda López Fernández

Subgrup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro 

Subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez

El Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord 
de la Mesa del Parlament del 25 de febrer de 2020, ha designat presidenta la diputada 
Assumpta Escarp Gibert, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Ferran Civit i Martí, i secretari, el dipu-
tat Eusebi Campdepadrós i Pucurull.

Palau del Parlament, 4 de març de 2020
El secretari de la Comissió, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; la presidenta de 

la Comissió, Assumpta Escarp Gibert
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els 
pagaments fets a les Nacions Unides
354-00256/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 58266).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 06.03.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la 
consellera de Salut sobre el seguiment del compliment per les 
empreses adjudicatàries de les condicions de prestació del servei de 
transport sanitari
354-00260/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Martín Eusebio Barra López, juntament amb un altre 
diputat del GP Cs (reg. 59935).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 05.03.2020.

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Ordenació i 
Regulació Sanitària davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
les estratègies amb relació al projecte Nursing Now
356-00725/12

SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 58937).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 05.03.2020.

Sol·licitud de compareixença de Berta Rubio, en representació de 
l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de 
la Infància perquè informi sobre la coordinació parental i les famílies 
enllaçades
356-00741/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jenn Díaz Ruiz, del GP ERC (reg. 60567).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 05.03.2020.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de l’associació Xarxa de Cases 
de la Música davant la Comissió de Cultura per a informar sobre 
aquest projecte
357-00549/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Cultura, tinguda el 19.02.2020, 
DSPC-C 446.

Compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió 
de Cultura per a informar sobre el funcionament de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural
357-00621/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Cultura, tinguda el 19.02.2020, 
DSPC-C 446.

Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar la Memòria 
d’activitats del 2018, un document resum de la lectura crítica de la 
legislació vigent i les bases del contracte programa per al mandat 
2019-2023 concretat en el Pla d’activitats 2020
359-00023/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 15 de la Comissió de Cultura, tinguda el 19.02.2020, DSPC-C 446.
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