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ESMENES PRESENTADES

Reg. 58108 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 05.03.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 58108)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1.a

1.a. El seu rebuig a les formes utilitzades l’11 de desembre de 2017 contra les 
obres d’art del Museu de Lleida en aplicació del 155 i rebutja qualsevol intent que 
es torni a repetir.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2.a

2.a. A donar ple suport a les institucions lleidatanes en la defensa de la col·lecció 
i la recuperació de les obres d’art traslladades al Monestir de Sixena.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3.a

3.a. La correcta conservació preventiva i de seguretat de les obres del Museu de 
Lleida mentre estiguin, de forma provisional, al Monestir de Sixena.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president 
de l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre la situació de l’occità a Catalunya
356-00722/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jenn Díaz Ruiz, del GP ERC (reg. 58419).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Creació, 
Acció Territorial i Biblioteques davant la Comissió de Cultura perquè 
expliqui el projecte d’unificació del sistema de lectura pública
356-00726/12

SOL·LICITUD

Presentació: Francesc Ten i Costa, del GP JxCat, Jenn Díaz Ruiz, del GP ERC (reg. 
58946).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 05.03.2020.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de 
Salut sobre la situació amb relació a la Covid-19
355-00127/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Salut (reg. 61069).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Salut, 12.03.2020.

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

Compareixença d’Irene Álvarez, advocada especialista en temes de 
família i protecció de menors, davant la Comissió de la Infància per 
a informar sobre el sistema de detecció d’abusos sexuals a infants i 
adolescents
357-00687/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
10.03.2020, DSPC-C 468.
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  10   ALTS CÀRRECS   8.470.545,60  

    100   Alts càrrecs 8.470.545,60    

    1000001 Retribucions bàsiques 5.745.255,04    

    1000002 Retribucions complementàries 2.725.290,56    
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  10   ALTS CÀRRECS   8.470.545,61  

    100   Alts càrrecs 8.470.545,61    
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Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020

Hi ha de dir:

Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020


	_GoBack
	_GoBack
	3. Tramitacions en curs
	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la judicialització del patrimoni per part d’Aragó per a espoliar el Museu de Lleida
	250-01101/12
	Esmenes presentades



	4. Informació
	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació de l’occità a Catalunya
	356-00722/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques davant la Comissió de Cultura perquè expliqui el projecte d’unificació del sistema de lectura pública
	356-00726/12
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la situació amb relació a la Covid-19
	355-00127/12
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’Irene Álvarez, advocada especialista en temes de família i protecció de menors, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el sistema de detecció d’abusos sexuals a infants i adolescents
	357-00687/12
	Substanciació


	4.90. Règim interior
	4.90.05. Pressupost del Parlament
	Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020
	230-00007/12
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 566)






