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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 recuperació de la paga extraordinària del 
2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics
250-00021/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 2665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

Esmena presentada pel GP JS (reg. 2665)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira 

i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix 
l’article 164 del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la Proposta de 
resolució sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals 
dels treballadors públics (tram. 250-00021/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació i addició del punt 1

«1. Deixar sense efectes, quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin, la re-
ducció retributiva mínima del 5% per a l’any 2012 i no prendre d’altres acords que li-
mitin o impedeixin la recuperació de la paga extraordinària de desembre del 2012 als 
treballadors i treballadores públics de la Generalitat.»

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, la presidència pren nota de la renúncia a 

la condició de diputat al Parlament de Catalunya d’Artur Mas i Gavarró del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, amb efectes des del13 de gener de 2016.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a 
donar compte de l’estructura i la composició del Govern
350-00001/11

ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 2653).
Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2016.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 7

CONVOCADA PER AL 20 DE GENER DE 2016

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 20 de gener de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Situació de compatibilitat dels diputats. Comissió de l’Estatut dels Diputats. De-

bat i votació del dictamen de la Comissió.
2. Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Diputació Permanent (arti-

cle 73.3 del Reglament).
3. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2016. Tram. 

231-00001/11. Mesa ampliada. Designació.
4. Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar 

compte de l’estructura i la composició del Govern. Tram. 350-00001/11. President de la 
Generalitat. Substanciació.

5. Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries. Tram. 252-
00001/11. Junta de Portaveus. Debat i votació.
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6. Proposta de resolució de creació d’una comissió específica d’estudi sobre les po-
lítiques industrials en el sector de l’automoció. Tram. 252-00002/11. Grup Parlamentari 
Socialista i Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

7. Proposta de resolució sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i 
d’altres drets laborals dels treballadors públics. Tram. 250-00021/11. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 2616

A la Mesa del Parlament
Artur Mas i Gavarró, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

allò que preveu l’art. 24.a del vigent Reglament del Parlament de Catalunya, presento la 
meva renúncia a la condició de diputat amb data d’avui.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2016
Artur Mas i Gavarró, diputat GP JS

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2016
231-00001/11

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 15 de gener de 2016, d’acord amb l’ar-

ticle 37.5 del Reglament, ha acordat de proposar al Ple la designació de Roger Torrent 
i Ramió, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’Antonio Espinosa Cerrato, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i de Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Soci-
alista, com a diputats interventors per al període pressupostari del 2016.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2016 
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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