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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell relativa a una base imposable consolidada comuna de l’impost sobre societats 
(BICCIS)
295-00098/11
Coneixement de la proposta 5

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell relativa a una base imposable comuna de l’impost sobre societats
295-00099/11
Coneixement de la proposta 5

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell relativa als mecanismes de resolució dels litigis de doble imposició a la Unió 
Europea
295-00100/11
Coneixement de la proposta 5

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell per la qual es modifica la Directiva (UE) 2016/1164 pel que fa a les asimetries 
híbrides amb països tercers
295-00101/11
Coneixement de la proposta 5

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1286/2014 
del Parlament Europeu i del Consell, sobre els documents de dades fonamentals 
relatives als productes d’inversió minorista empaquetats i els productes d’inversió 
basats en assegurances, pel que fa a llur data d’aplicació
295-00102/11
Coneixement de la proposta 6

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 els acords de col·laboració exterior
250-00335/11
Rebuig 7

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 del canvi climàtic
200-00001/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 8

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
202-00034/11
Nomenament d’un relator 8

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre les actuacions dutes a terme per a evitar i alleugerir les 
conseqüències dels problemes causats per Vueling a l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00076/11
Retirada de la sol·licitud 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre les gestions fetes per a solucionar la situació de caos a 
l’aeroport de Barcelona - el Prat els darrers dies
354-00078/11
Retirada de la sol·licitud 9

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

Proposta d’audiència en comissió de Josep Jover, advocat i auditor tecnològic, amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00759/11
Rebuig de la sol·licitud 9

Proposta d’audiència en comissió de Carles Sánchez Ruiz, geògraf i ex-subdirec-
tor general de la Policia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00760/11
Rebuig de la sol·licitud 9

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Galdón Clavell, doctora en vigilància, 
seguretat i polítiques urbanes per la Universitat Autònoma de Barcelona i investiga-
dora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00762/11
Rebuig de la sol·licitud 10

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Mossos d’Es-
quadra amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
352-00763/11
Rebuig de la sol·licitud 10

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat Autònom de 
Policia amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
352-00764/11
Rebuig de la sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència de Víctor Domingo, en representació de l’Asso-
ciació d’Internautes, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ci-
berseguretat de Catalunya
352-00779/11
Rebuig de la sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Professional 
Espanyola de Privacitat amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya
352-00780/11
Rebuig de la sol·licitud 11
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Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fernández Burgueño, advocat i expert 
en ciberseguretat, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciber-
seguretat de Catalunya
352-00783/11
Rebuig de la sol·licitud 11

Proposta d’audiència en comissió del director general de la policia amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00784/11
Rebuig de la sol·licitud 11

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat d’Agents de Po-
licies Locals amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Cibersegu-
retat de Catalunya
352-00785/11
Rebuig de la sol·licitud 11

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió Sindical de la Poli-
cia Autonòmica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya
352-00786/11
Rebuig de la sol·licitud 12

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Comanda-
ments de l’Escala Intermèdia de la Policia de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00787/11
Rebuig de la sol·licitud 12

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Policies de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya
352-00788/11
Rebuig de la sol·licitud 12

Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Bosch Campreciós, presidenta de la Con-
federació Europea de Policia, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya
352-00789/11
Rebuig de la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat 
i Societat Digital davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el 
Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
356-00304/11
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença del direcció general d’Energia, Mines i Seguretat In-
dustrial davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats 
dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
356-00356/11
Retirada de la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, director de l’Oficina 
per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre l’activitat d’aquesta oficina
356-00392/11
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui el Pla de ciutadania i de les 
migracions 2017-2020
356-00408/11
Acord sobre la sol·licitud 13

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

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional Elite Taxi davant la 
Comissió de Territori per a informar sobre la situació del sector del taxi
357-00109/11
Substanciació 14
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Compareixença del secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el programa d’acció 
de govern
357-00148/11
Substanciació 14

Compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre el programa d’acció de govern
357-00149/11
Substanciació 14

Compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comis-
sió d’Afers Socials i Famílies per a explicar el Pla de ciutadania i de les migracions 
2017-2020
357-00298/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 14
Substanciació 14

Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el Pacte nacional de 
les tecnologies de la informació i la comunicació
357-00299/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 15

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, director de l’Oficina per a la Mi-
llora de les Institucions d’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre l’activitat d’aquesta oficina
357-00300/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 15
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell relativa a una base imposable consolidada 
comuna de l’impost sobre societats (BICCIS)
295-00098/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Consell relativa a una base imposable comuna de 
l’impost sobre societats
295-00099/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell relativa als mecanismes de resolució dels litigis 
de doble imposició a la Unió Europea
295-00100/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva (UE) 
2016/1164 pel que fa a les asimetries híbrides amb països tercers
295-00101/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 1286/2014 del Parlament Europeu i del Consell, 
sobre els documents de dades fonamentals relatives als productes 
d’inversió minorista empaquetats i els productes d’inversió basats en 
assegurances, pel que fa a llur data d’aplicació
295-00102/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.
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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 els acords de col·laboració exterior
250-00335/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 14, tinguda el 17.11.2016, DSPC-C 257.
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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 del canvi climàtic
200-00001/11

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

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CUP-CC; GP PPC (reg. 42188; 42258; 42287; 42291).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.11.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 42189; 42259; 42292).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 41740; 41911; 41932).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.11.2016 al 24.11.2016).
Finiment del termini: 25.11.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
202-00034/11

NOMENAMENT D’UN RELATOR

Nomenament del relator d’una ponència
La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de creació de 

l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11) s’ha reunit el dia 16 
de novembre de 2016 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del 
Parlament, ha nomenat relator el diputat Chakir el Homrani Lesfar.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016
Chakir el Homrani Lesfar, GP JS; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscu-

biela Conesa, GP CSP; Albert Botran i Pahissa, GP CUP-CC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions dutes a 
terme per a evitar i alleugerir les conseqüències dels problemes 
causats per Vueling a l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00076/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 16.11.2016, DSPC-C 253.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les gestions fetes per a 
solucionar la situació de caos a l’aeroport de Barcelona - el Prat els 
darrers dies
354-00078/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 16.11.2016, DSPC-C 253.

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

Proposta d’audiència en comissió de Josep Jover, advocat i auditor 
tecnològic, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya
352-00759/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Proposta d’audiència en comissió de Carles Sánchez Ruiz, geògraf 
i ex-subdirector general de la Policia de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
352-00760/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.
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Proposta d’audiència en comissió de Gemma Galdón Clavell, doctora 
en vigilància, seguretat i polítiques urbanes per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i investigadora del Departament de 
Sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00762/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
de Mossos d’Esquadra amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00763/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
Autònom de Policia amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00764/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Proposta d’audiència en ponència de Víctor Domingo, en 
representació de l’Associació d’Internautes, amb relació al Projecte 
de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00779/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Professional Espanyola de Privacitat amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
352-00780/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Proposta d’audiència en ponència de Pablo Fernández Burgueño, 
advocat i expert en ciberseguretat, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00783/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Proposta d’audiència en comissió del director general de la 
policia amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya
352-00784/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
d’Agents de Policies Locals amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00785/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
352-00786/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de 
Comandaments de l’Escala Intermèdia de la Policia de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya
352-00787/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
de Policies de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00788/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Bosch Campreciós, 
presidenta de la Confederació Europea de Policia, amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
352-00789/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 13, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.
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Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el Pacte nacional de les 
tecnologies de la informació i la comunicació
356-00304/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 13, tinguda el 16.11.2016, DSPC-C 252.

Sol·licitud de compareixença del direcció general d’Energia, Mines 
i Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria del 
Bages a Súria, Sallent i Balsareny
356-00356/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 16.11.2016, DSPC-C 253.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, 
director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
l’activitat d’aquesta oficina
356-00392/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 13, tinguda el 16.11.2016, DSPC-C 252.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
expliqui el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
356-00408/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 11, tinguda el 16.11.2016, DSPC-C 254.
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i d’altres persones

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional Elite 
Taxi davant la Comissió de Territori per a informar sobre la situació 
del sector del taxi
357-00109/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Territori, tinguda el 16.11.2016, 
DSPC-C 253.

Compareixença del secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de 
Comunicació davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre el programa d’acció de govern
357-00148/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el programa 
d’acció de govern
357-00149/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 252.

Compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a explicar el Pla de 
ciutadania i de les migracions 2017-2020
357-00298/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 11, tinguda el 
16.11.2016, DSPC-C 254.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tingu-
da el 16.11.2016, DSPC-C 254.
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Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat 
i Societat Digital davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre el Pacte nacional de les tecnologies de la informació i 
la comunicació
357-00299/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 13, tinguda el 16.11.2016, 
DSPC-C 252.

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, director de l’Oficina 
per a la Millora de les Institucions d’Autogovern, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre l’activitat d’aquesta oficina
357-00300/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 13, tinguda el 16.11.2016, 
DSPC-C 252.
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