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3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11
Esmenes a l’articulat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00949/11
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions mecàniques en l’àmbit 
assistencial
250-00951/11
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per objectius sani-
tàries
250-00952/11
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els treballadors sanitaris
250-00953/11
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge del càncer 
colorectal
250-00957/11
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en el sistema sa-
nitari
250-00971/11
Esmenes presentades 28

Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11
Esmenes presentades 28

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00979/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans per a l’explo-
tació sexual
250-00980/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri de la Sagrera, 
de Barcelona
250-00981/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de l’oferta 
d’exposicions d’art
250-00982/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa de les llistes d’es-
pera sanitàries
250-00983/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució de suport a Julian Assange
250-00984/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Salut
250-00985/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
d’Ensenyament
250-00986/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
250-00987/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies
250-00988/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
d’Empresa i Coneixement
250-00989/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Justícia
250-00990/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució de solidaritat amb els presoners palestins en vaga de fam
250-00991/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors
300-00170/11
Presentació: GP CSP 33

Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar l’economia verda
300-00172/11
Presentació: GP SOC 34

Interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i l’adolescència
300-00173/11
Presentació: GP Cs 34

Interpel·lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet de Llobregat
300-00174/11
Presentació: GP Cs 34

Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la sepa-
ració de poders al Regne d’Espanya
300-00175/11
Presentació: GP JS 35

Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat
300-00176/11
Presentació: GP JS 35
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses
300-00177/11
Presentació: GP PPC 36

Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme
300-00178/11
Presentació: GP CUP-CC 36

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 presumptes irregularitats en la contractació de serveis 
de l’aeroport de Lleida-Alguaire
354-00119/11
Retirada de la sol·licitud 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’incident ocorregut al centre 
de menors de Can Rubió, d’Esparreguera
354-00167/11
Retirada de la sol·licitud 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’apunyalament d’un menor tu-
telat en un carrer de Barcelona
354-00169/11
Retirada de la sol·licitud 37

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

Sol·licitud de compareixença de Ricard Font i Hereu, president d’Aeroports Públics 
de Catalunya i secretari d’Infraestructures i Mobilitat, davant la Comissió de Territori 
perquè informi sobre el funcionament de l’aeroport de Lleida-Alguaire
356-00475/11
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Centres 
Especials de Treball d’Iniciativa Privada davant la Comissió d’Afers Socials i Famí-
lies perquè informi sobre els reptes i les dificultats dels centres especials de treball
356-00633/11
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Lluís Llach, diputat del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè doni explicacions de les seves 
declaracions sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió
356-00634/11
Rebuig de la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Dolors Danés i Pons, responsable de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament (Àfrica Subsahariana) de la Xarxa de Consum So-
lidari, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el contingut 
del document de sensibilització sobre els matrimonis forçats
356-00635/11
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victòria 
Kent davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació 
dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat
356-00640/11
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Martí Humet Ribas, responsable de la gestió eco-
nòmica de la Candidatura d’Unitat Popular, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el finançament de la Candidatura d’Unitat Popular i el tanca-
ment dels seus comptes de l’exercici 2016 per aprofundir en la transparència del 
finançament i els comptes dels partits polítics
356-00642/11
Rebuig de la sol·licitud 39
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Sol·licitud de compareixença de Natàlia Sánchez Dipp, tresorera de la Candidatura 
d’Unitat Popular, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el 
finançament de la Candidatura d’Unitat Popular i el tancament dels seus comptes 
de l’exercici 2016 per aprofundir en la transparència del finançament i els comptes 
dels partits polítics
356-00643/11
Rebuig de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat del Govern de 
l’Estat a Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el nou control 
a la zona de passaports de l’aeroport de Barcelona - el Prat i sobre els col·lapses 
que s’hi van produir durant el pont de l’1 de maig
356-00644/11
Retirada de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d’Esquadra, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les circumstàncies de la detenció 
i la posada en llibertat de la persona que presumptament va atropellar un mosso 
d’esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016
356-00647/11
Rebuig de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Sergi Pla, comissari de la regió policial Central, da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la gestió policial de la manifestació 
de l’1 de maig a Manresa
356-00648/11
Rebuig de la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d’Edu-
cadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Fa-
mílies perquè expliqui les accions i els objectius del Col·legi
356-00653/11
Acord sobre la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença d’Helena Motos Hervás, en representació del sector de 
la geriatria de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya, davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del sector 
amb relació a la qualitat del servei i el seu finançament
356-00658/11
Acord sobre la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença d’Albert Batlle, director general de la Policia, i de Josep 
Lluís Trapero, major dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè 
informin sobre la detenció i la posterior posada en llibertat de la persona que pre-
sumptament va atropellar un agent dels Mossos d’Esquadra a Rubí el 15 de desem-
bre de 2016 i sobre les diferències entre les versions dels fets
356-00664/11
Rebuig de la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat Central d’Inves-
tigació de Persones dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre el joc de la balena blava que incita els menors al suïcidi, les mesures 
que cal adoptar i la manera de prevenir-lo
356-00668/11
Acord sobre la sol·licitud 41

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

Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l’Associació per la In-
tegració Laboral - Mossos d’Esquadra, amb Discapacitat, davant la Comissió d’In-
terior per a informar sobre les situacions de baixa laboral dels agents amb relació 
a l’ús d’armes
357-00125/11
Substanciació 41

Compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la Capacitat Intel·lec-
tual, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el Projecte 
integral d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual
357-00369/11
Substanciació 41
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Compareixença de Germà Gordó i Aubarell davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre les relacions amb els casos de corrupció que afecten Conver-
gència Democràtica de Catalunya
357-00437/11
Substanciació 41

Compareixença de Ricard Font i Hereu, president d’Aeroports Públics de Catalunya 
i secretari d’Infraestructures i Mobilitat, davant la Comissió de Territori per a infor-
mar sobre el funcionament de l’aeroport de Lleida-Alguaire
357-00491/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 36
Convocada per al 31 de maig de 2017 42
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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 Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
en temes d’acció exterior
250-00745/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 25, tinguda el 25.05.2017, DSPC-C 431.

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica a l’Hospital de Sant 
Celoni
250-00813/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 28 de la Comissió de Salut, tinguda el 25.05.2017, DSPC-C 429.

Proposta de resolució sobre la llibertat d’expressió i d’associació 
amb relació a la campanya «Boicot, desinversions i sancions»
250-00866/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 25, tinguda el 25.05.2017, DSPC-C 431.
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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 l’arquitectura
200-00003/11

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de l’arquitectu-
ra (tram. 200-00003/11) s’ha reunit el dia 24 de maig de 2017 i, d’acord amb el que 
disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la diputada 
Meritxell Roigé i Pedrola.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
Meritxell Roigé i Pedrola, GP JS; Sergio Sanz Jiménez, GP Cs; Jordi Terrades 

i Santacreu, GP SOC; Hortènsia Grau Juan, GP CSP; Santi Rodríguez i Serra, GP 
PPC, i Sergi Saladié Gil, GP CUP-CC

Projecte de llei de comerç, serveis i fires
200-00022/11

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

Sol·licitud: GP CSP; GP Cs; GP JS; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 60554; 60576; 
60585; 60618; 60760).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles 
Bressol de Catalunya
202-00053/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60409; 60497).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60666; 60694).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.
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Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60411; 60498).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60667; 60695).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres 
educatius públics de Catalunya
202-00056/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60413; 60500).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60668; 60696).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la 
llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
202-00060/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP Cs (reg. 60543; 60579).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
30.05.2017 al 31.05.2017).
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.
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3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 59690; 60422 i 60501; 60469; 60523; 60555; 60556; 60557 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la Comissió de Reglament, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59690)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix la disposició final primera del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a l’articulat a la Proposta de reforma del Reglament del Parla-
ment (NT 211-00001/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat tercer de l’article 81

«Article 81. Elaboració i modificació de l’ordre del dia
[...]
3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 

president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres 
del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei. Si 
s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha d’haver complert els tràmits reglamenta-
ris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit en sentit contrari, per 
majoria absoluta de dues terceres parts.»

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat quart de l’article 106

«Article 106. Publicacions oficials
[...]
4. El president del Parlament o d’una comissió, per raons d’urgència, pot ordenar 

que els documents a què es refereix l’apartat 3 que han d’ésser debatuts i votats si-
guin reproduïts i repartits als membres de l’òrgan abans que siguin publicats, llevat 
del cas dels projectes i les proposicions de llei»

Esmena 3
GP Socialista
De modificació de l’article 135, amb la redacció següent

«1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del 
Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simpli-
citat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada 
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop es-
coltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.

2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari proposant, es pot 
tramitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una 
proposició de llei correspon al Ple del Parlament, per una majoria de dues terceres 
parts, un cop escoltada la Junta de Portaveus.

2.bis. Tant en els supòsits dels projectes de llei, com de les proposicions de llei, 
en cap cas poden ser tramitades pel procediment de lectura única: 
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a) Les iniciatives que la seva naturalesa no ho aconselli o la seva formulació no 
ho permeti.

b) Les matèries que són objecte de desenvolupament bàsic de l’Estatut d’Autono-
mia, de conformitat amb l’article 62

c) El projecte de llei de pressupostos
d) Les matèries que són objecte de creació o modificació tributària
e) La reforma de l’Estatut d’Autonomia
f) Les matèries, que per la seva naturalesa, afectin l’estructura institucional de la 

Generalitat, llevat un acord per la unanimitat de la Cambra
3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 

establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet 
a una sola votació.»

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 60422 I 60501) 

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix la disposició final primera del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat a la Proposta de reforma del 
Reglament del Parlament (tram. 211-00001/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 66 del Reglament del 
Parlament de Catalunya

L’acord del Ple pel que s’acordi crear una comissió d’investigació haurà de deli-
mitar el seu objectiu i abast, així com els continguts bàsics del Pla de Treball de la 
Comissió d’Investigació.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 66 del Reglament del 
Parlament de Catalunya

L’acord de creació d’una Comissió d’Investigació per aquest procediment haurà 
de contenir al menys la concreció del seu objectiu i abast i els continguts bàsics del 
Pla de Treball de la Comissió d’Investigació.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 3 de l’article 81 del Reglament del Parlament de 
Catalunya que queda redactat de la manera següent

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres del Parlament, i també pot ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una llei.

Si s’hi ha d’incloure un assumpte nou, aquest ha d’haver complert els tràmits re-
glamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs i respectant els drets dels diputats i dels 
grups parlamentaris reconeguts en aquest Reglament o en els lleis.

Excepcionalment, podrà alterar-se l’ordre del dia, sense haver complert els trà-
mits reglamentaris, si s’acorda per unanimitat.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 135 del Reglament del 
Parlament de Catalunya

Entre l’acord del Ple per la tramitació de la lectura única i el debat en Ple o Co-
missió del Projecte o Proposició de llei ha de transcórrer un període mínim de 10 
dies, dins dels quals, els grups parlamentaris podran presentar esmenes al Projecte 
o Proposició de Llei, i el Govern fer ús de la prerrogativa prevista en l’article 111.2 
d’aquest Reglament.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’esmena 5 de la Proposta de reforma del Reglament del 
Parlament que modifica l’apartat 2 de l’article 135, que queda redactat de la 
manera següent

2. Les proposicions de llei signades per tots els grups parlamentaris poden ésser 
tramitades en lectura única pel Ple del Parlament o per una comissió, d’acord amb 
el que estableix l’apartat 1. Un cop exercida la iniciativa i plantejada la petició per-
què sigui tramitada en lectura única, la Mesa del Parlament ordena de publicar la 
proposició de llei i de trametre-la al Govern, d’acord amb el que disposa l’article 
111.2.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’apartat 3 de l’article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya que queda redactat de la manera següent

3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única es farà sens perjudici del 
dret dels grups parlamentaris a presentar esmenes al text del projecte o proposició 
de Llei presentat. El debat en el Ple d’una iniciativa legislativa en lectura única se 
subjectarà a les normes establertes pels debats a la totalitat. I finalment se sotmetran 
a votació les esmenes presentades i el conjunt de la iniciativa.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 4 a l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya

4. En qualsevol dels supòsits de tramitació d’una iniciativa legislativa per lectu-
ra única, aquesta es realitzarà respectant sempre el dret a sol·licitar el dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries, amb caràcter previ a la seva aprovació.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 5 a l’Article 135 del Reglament del Parlament de 
Catalunya

5. Queden expressament exclosos del procediment de lectura única els projectes 
de llei i les Proposicions de Llei següents: 

1. Els que comportin una reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, previs-
ta en l’article 132 del Reglament 

2. Els que comportin el desenvolupament bàsic de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya a què es refereix l’article 122 del Reglament.

3. Els que afectin al Títol Preliminar o al Títol Primer de Drets, Deures i Princi-
pis Rectors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
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En aquests supòsits el procediment legislatiu serà el previst en el procediment 
legislatiu comú.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 60469)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix la disposició final primera del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat a la Proposta de reforma del Reglament del Parla-
ment (tram. 211-00001/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de l’article 6.2

Article 6. Dret d’accés a la informació 
2. Les autoritats o l’administració requerides han de facilitar als diputats, prefe-

rentment per via electrònica o per escrit, la informació demanada.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió d’una part del punt 2 de l’article 10

Article 10. Dret d’accés directe a la informació 
2. El personal que presta assistència a un grup parlamentari o a un membre del 

Parlament en les actuacions davant l’Administració de la Generalitat i les altres en-
titats i organismes a què fa referència l’article 6 ha d’ésser acreditat degudament. 
Aquest personal només pot actuar acompanyant el diputat corresponent.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 12.2

Article 12. Drets econòmics i règim dels drets 
2. La quantitat i les modalitats de les assignacions dels diputats són fixades per la 

Mesa, dins els límits de la consignació pressupostària corresponent i sense que mai 
superin tres vegades el salari mínim interprofessional.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 58.1

Article 58. Substanciació de les compareixences
1. La compareixença comença amb la presentació dels compareixents a càrrec 

del president de la comissió o de la subcomissió, el qual els dóna la paraula per un 
temps màxim de trenta minuts, excepte que la Mesa de la Comissió n’estableixi una 
altra durada, perquè informin sobre l’objecte de la compareixença. Després inter-
venen el grup o els grups que l’han sol·licitada, per un temps màxim de deu minuts, 
i, a continuació, els altres grups parlamentaris, per un temps màxim de deu minuts, 
excepte que la Mesa de la Comissió n’estableixi una altra durada.
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Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 80

Article 80. Acta de les sessions
1. S’ha d’aixecar acta de les sessions del Ple i de les comissions, la qual ha de 

contenir una relació succinta de les persones que hi han intervingut i dels acords 
adoptats, així com el detall de les votacions efectuades pels grups parlamentaris i 
pels diputats si s’escau.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 105.1

Article 105. Declaració d’urgència
1. La Mesa del Parlament ha d’acordar que un assumpte es tramiti pel procedi-

ment d’urgència, si ho demanen el Govern, tres grups parlamentaris o una cinquena 
part dels diputats.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 55 bis

Article 55 bis Assistència i publicitat de les sessions
1. Les sessions dels grups de treball són públics.
2. Les sessions dels grups de treball només poden ésser secrets si aquests ho 

acorden per majoria de dos terços, a iniciativa de la Mesa del Parlament, de tres 
grups parlamentaris o de la tercera part dels seus membres.

3. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les disposicions necessàries per a facili-
tar la presència a les sales on es té la sessió a les persones el treball o la responsa-
bilitat de les quals ho requereix.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 115.2

Article 115. Sol·licitud i tramitació
2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferentment per via presencial o 

per videoconferència, mitjançant una compareixença davant la comissió o la po-
nència tramitadora en el termini que estableixi la mesa de la comissió, que no pot 
ésser superior a quinze dies. També es pot substanciar per escrit o per via electrò-
nica si així ho determina la comissió. En ambdós casos les compareixences seran 
públiques.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 120.2

Article 120. Tramitació
2. Les esmenes presentades han d’ésser congruents amb les conclusions i les 

observacions del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i només es poden 
referir als articles o a les esmenes objecte d’aquest dictamen. Les esmenes han de 
complir els requisits que estableix l’article 116.2; no obstant això, si les conclusions 
del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries adverteixen de la inconstitucio-
nalitat global del dictamen de la comissió, les esmenes poden proposar la retirada 
del projecte o de la proposició de llei dictaminats. La Mesa del Parlament qualifica 
la congruència de les esmenes presentades.
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Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 128.3

Article 128. Presentació i tramitació
3. La Mesa del Parlament, un cop admès a tràmit el projecte de llei de pressu-

postos habilitarà durant els 15 dies posteriors a l’admissió el debat de totalitat de 
les seccions pressupostàries en sessions públiques convocades a les comissions que 
corresponguin d’acord amb l’article 130 lletra a. Un cop substanciades ha d’obrir 
dos períodes d’esmenes que s’inicien un cop celebrada la darrera de les sessions; un 
període, d’una durada no inferior a deu dies naturals, per a presentar les esmenes a 
la totalitat, i un altre període, d’una durada no inferior als vint dies naturals, per a 
presentar les esmenes a l’articulat i als estats de despeses.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 128.4

Article 128. Presentació i tramitació
4. Les esmenes al projecte de llei de pressupostos, siguin a l’articulat o a l’estat 

de despeses, que comporten augment de crèdit en algun concepte només són adme-
ses a tràmit si, a més de complir els requisits generals, proposen alhora una baixa 
d’una quantia igual, com a mínim, en algun altre concepte de l’estat de despeses del 
mateix departament del Govern i dels organismes, les entitats i les empreses que en 
depenen.

Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de l’article 137

Article 137. El debat de totalitat de les iniciatives legislatives populars
1. El debat de totalitat de la proposició de llei d’iniciativa legislativa popular ha 

de tenir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de l’endemà de la comunica-
ció de la Junta Electoral a la Mesa del Parlament de l’acord en què declara que s’ha 
assolit el nombre de signatures vàlides necessari per a la tramitació par lamentària 
de la proposició de llei. La Mesa del Parla ment ha de comunicar a la comissió pro-
motora les dates d’inici i de finiment del termini.

1 bis. Els grups parlamentaris no podran presentar esmenes a la totalitat als de-
bats de les proposicions de llei d’iniciatives legislatives populars.

2. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix entre períodes ordinaris de 
sessions, el debat de totalitat ha d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordi-
nari del període de sessions següent.

3. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix quan el Parlament està dis-
solt, es rehabilita automàticament un nou termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la constitució del nou Parlament. En aquest cas, la Mesa del Parlament, 
d’acord amb la Junta de Portaveus, ha d’obrir un nou termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat.

4. El debat de totalitat comença per la presentació de la proposició de llei a càr-
rec d’un o més membres de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
per un temps de quinze minuts. Si intervé més d’un membre, el temps d’intervenció 
es divideix entre ells.

5. El representant de la comissió promotora, si en el debat es defensen esmenes a 
la totalitat, té dret a intervenir després que ho hagin fet els grups parlamentaris que 
han presentat esmenes. Aquests grups parlamentaris poden tornar a intervenir des-
prés que ho hagi fet el representant de la comissió promotora.
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Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 157

Article 157. Presentació i substanciació
2. Les interpel·lacions s’han de presentar per escrit a la Mesa del Parlament i 

s’han de referir als motius i als propòsits del capteniment del Govern en qüestions de 
política general que siguin competència d’algun o d’alguns dels seus departaments, 
i han de determinar-ne l’objecte o l’abast material.

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició de l’Article 158

Article 158. Mocions
1. Tota interpel·lació pot menar a una moció en què la cambra manifesti la seva 

posició. Aquesta moció en cap cas no pot ésser de censura al Govern.
2. El grup interpel·lant o el membre que signa la interpel·lació poden presentar 

la moció fins el dilluns posterior al ple. Les mocions subsegüents a interpel·lacions 
substanciades en la darrera sessió plenària d’un període de sessions es poden pre-
sentar fins al dilluns de la setmana anterior en la qual hauran d’ésser tramitades.

3. Les mocions han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada. Les 
mocions admeses a tràmit s’han d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària 
següent a la de la substanciació de la interpel·lació.

4. Els grups parlamentaris, llevat del que formula la interpel·lació o el grup al 
qual pertany qui l’ha formulada, poden presentar-hi esmenes fins el mateix dilluns 
de la setmana del ple en el qual s’ha de substanciar. Les esmenes que s’hi presenten 
han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada i amb la moció.

4 bis. Els grups parlamentaris poden acordar i registrar transaccions fins el ma-
teix moment de tancament del registre del dia abans de la substanciació de la moció.

5. El debat i la votació de la moció es fan d’acord amb el que estableix aquest 
reglament per a les propostes de resolució.

Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició 

Article 178. Debat de l’informe anual
4. Els informes extraordinaris que el Síndic de Greuges tramet al Parlament són 

tramitats d’acord amb el procediment establert pels apartats 1 i 2 exclusivament en 
la Comissió del Síndic de Greuges, en la comissió objecte de l’informe o el Ple se-
gons la Mesa determini, considerada la naturalesa de l’informe i escoltada la Junta 
de Portaveus.

Esmena 16
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 7 a l’article 70

7. Les sessions de treball dels intergrups podran públiques si així ho acorden la 
majoria dels seus membres.

Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 37.3 lletra f

Article 37. Les funcions de la Mesa del Parlament
3. Corresponen a la Mesa les funcions següents: 
f) Aplicar els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, i elaborar les 

propostes de modificació que correspongui. En tot cas, respecte els serveis de nete-
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ja, manteniment i restauració aquests seran desenvolupats directament per personal 
propi del Parlament no sent-ne possible l’adjudicació a un tercer.

Esmena 18
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 5 a l’article 48

5. En els treballs de les comissions hi poden participar especialistes, tècnics o 
membres d’entitats ciutadanes, els quals poden assistir a les reunions al Parlament, 
en nombre no superior al dels diputats.

Esmena 19
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4 bis a l’article 118

4 bis. En els treballs de les ponències hi poden participar especialistes, tècnics o 
membres d’entitats ciutadanes, els quals poden assistir a les reunions al Parlament, 
en nombre no superior al dels diputats.

Esmena 20
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació a tot l’articulat del Reglament

Adequar des d’una perspectiva no sexista la nomenclatura referida als càrrecs de 
representació i del personal laboral i funcionari del Parlament.

Substituir per exemple: 
Presidència per President
Secretari per Secretaria
Diputat per diputat i diputada
Lletrat per lletrat i lletrada
Etc.

Esmena 21
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova disposició addicional

En les comunicacions, declaracions i treballs realitzats en el si del Parlament es 
vetllarà per la utilització d’un llenguatge no sexista.

En la mesura del possible.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 60523)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix la disposició final primera del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat a la Proposta de reforma del Reglament del Parla-
ment (tram. 211-00001/11).
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Esmena 22
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou capítol VI bis

Capítol VI bis. Les relacions del Parlament amb el mecanisme català de preven-
ció i lluita contra la corrupció i el frau

Article 179 bis. Compareixença al Ple del mecanisme català de prevenció i lluita 
contra la corrupció i el frau

1. Anualment compareixerà davant del Ple un representant del mecanisme català 
de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau. El debat s’ajusta al procediment 
següent: s’inicia amb una exposició del representant del mecanisme català de pre-
venció i lluita contra la corrupció i el frau on haurà d’exposar l’anàlisi de la situació 
de la lluita contra la corrupció i el frau durant l’any anterior a Catalunya, les tasques 
dutes a terme pel mecanisme durant aquest període i el seu programa anual d’acti-
vitats per a l’exercici següent; tot seguit, pot intervenir un representant de cadascun 
dels grups parlamentaris, per a fixar la posició global del grup respecte a la situació 
de la lluita contra la corrupció i el frau i la tasca duta a terme pel mecanisme, per 
un temps màxim de quinze minuts. La presidència, a sol·licitud del representant del 
mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau o d’un grup par-
lamentari, pot obrir un nou torn d’una duració màxima de deu minuts. Amb motiu 
d’aquest debat es poden presentar propostes de resolució.

2. Una representació del mecanisme català de prevenció i lluita contra la cor-
rupció i el frau, a petició pròpia, pot comparèixer davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, o aquella que n’assumeixi les competències, en una sessió informativa. 
A aquest mateix objecte, la Comissió també en pot acordar la compareixença.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 60555)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix la disposició final primera i l’article 116 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a l’articulat a la Proposta de reforma del Re-
glament del Parlament (tram. 211-00001/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 66 que passa a tenir el següent redactat

Article 66. Comissions d’investigació 
1. El Ple del Parlament, a proposta de dos grups parlamentaris, de la cinquena 

part dels membres del Parlament, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Jun-
ta de Portaveus, o del Govern, pot acordar la creació d’una comissió d’investigació 
sobre qualsevol assumpte d’interès públic que sigui competència de la Generalitat.

2. La composició i el nombre de membres de les comissions d’investigació s’ha 
de concretar mitjançant un acord de la Junta de Portaveus. La comissió també pot 
incorporar especialistes, amb veu i sense vot, amb tasques d’assessorament tècnic, 
en un nombre no superior al de diputats membres de la comissió.

3. El Parlament ha de crear una comissió d’investigació si és demanada per una 
tercera part dels diputats o per tres grups parlamentaris; els proposants només po-
den presentar una proposta vinculant l’any.

4. Les comissions d’investigació, abans d’iniciar llurs actuacions, han d’elaborar 
i aprovar un pla de treball. En el cas de les comissions d’investigació que es creïn a 
petició d’una tercera part dels diputats o per tres grups parlamentaris, el pla de tre-
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ball de la comissió haurà d’incloure les propostes realitzades pels grups parlamen-
taris que haguessin demanat la seva constitució o els grups parlamentaris als que 
pertanyin la tercera part dels diputats que haguessin demanda la seva constitució.

5. Les comissions d’investigació poden requerir, per mitjà del president del Par-
lament, qualsevol persona perquè hi presti declaració.

6. Les conclusions de les comissions d’investigació s’han de reflectir en un dic-
tamen que ha d’ésser debatut pel Ple del Parlament.

7. Les conclusions aprovades pel Ple del Parlament han d’ésser comunicades al 
Govern, sens perjudici que la Mesa del Parlament també pugui comunicar-les al 
ministeri fiscal.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 81 que passa a tenir el següent redactat

Article 81. Elaboració i modificació de l’ordre del dia
1. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, ha d’establir un 

calendari per a cada període de sessions, amb vista a donar compliment a totes les 
funcions que l’Estatut d’autonomia de Catalunya encomana al Parlament.

2. L’ordre del dia del Ple és fixat pel president del Parlament, d’acord amb la Jun-
ta de Portaveus.

3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del 
president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres del Parlament, i també ha d’ésser alterat quan hi obliga el compliment d’una 
llei o d’un pronunciament judicial. Si s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha 
d’haver complert els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat 
de la renúncia explícita de tots els grups parlamentaris a exercir les facultats i drets 
que poguessin ésser exercides en els tràmits reglamentaris no substanciats.

4. El Govern, durant el tràmit de confecció de l’ordre del dia, pot demanar que 
en una sessió concreta s’inclogui un assumpte amb caràcter prioritari, sempre que 
aquest hagi complert els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 105 que passa a tenir el següent redactat

Article 105. Declaració d’urgència 
1. La Mesa del Parlament pot acordar que un assumpte es tramiti pel procedi-

ment d’urgència, si ho demanen fonamentadament el Govern, tres quartes parts dels 
diputats.

2. Si s’acorda el procediment d’urgència per a un tràmit en curs, s’ha d’aplicar 
als tràmits subsegüents.

3. La declaració d’urgència comporta la reducció a la meitat dels terminis xats 
amb caràcter ordinari.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 126 que passa a tenir el següent redactat

Article 126. Ponència redactora 
1. Amb relació al desenvolupament bàsic del que estableix l’Estatut d’autonomia 

de Catalunya i amb la reforma d’aquest Reglament, la Mesa del Parlament, sens 
perjudici del règim general de la iniciativa legislativa establert per l’article 109, 
sempre que consti la voluntat favorable de tres quartes parts dels diputats de la cam-
bra, pot decidir que en aquestes matèries la iniciativa parlamentària sigui exercida 
pel conjunt dels grups parlamentaris. Amb aquesta finalitat, la comissió que desig-
ni la Mesa del Parlament ha de constituir una ponència, amb representació de tots 
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els grups parlamentaris, perquè elabori el text de la proposició de llei en el termini 
de tres mesos, al terme del qual s’entén que decau l’encàrrec, llevat d’una pròrro-
ga atorgada expressament. Per a publicar la proposició, se segueix el que disposa 
l’article 112.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 135 que passa a tenir el següent redactat

Article 135. Requisits 
1. Un projecte de llei o una proposició de llei pot ésser tramitat directament i en 

lectura única pel Ple del Parlament, només si la simplicitat de la formulació ho per-
met. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada pel Ple del Parlament amb 
el vot favorable de tres quartes parts dels diputats.

2. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes 
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet 
a una sola votació.

3. En cap cas poden tramitar-se per lectura única les iniciativa legislatives re-
ferides al desenvolupament o la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la 
reforma del Reglament del Parlament, el règim electoral, les formes de participació 
ciutadana i les lleis de naturalesa pressupostària.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 115 que passa a tenir el següent redactat

Article 115. Sol·licitud i tramitació
1. Una vegada tingut el debat de totalitat i sempre que en resulti la tramitació 

d’una iniciativa legislativa, els grups parlamentaris, en el termini de cinc dies, mit-
jançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, poden proposar l’audiència de les 
organitzacions i els grups socials interessats en la regulació de què es tracti o d’ex-
perts en la matèria de què es tracti.

2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferentment per via presencial o 
per videoconferència, mitjançant una compareixença davant la comissió o la ponèn-
cia tramitadora en el termini que estableixi la mesa de la comissió, que no pot ésser 
superior a quinze dies. També es pot substanciar per escrit o per via electrònica si 
així ho determina la comissió.

3. Correspon a la comissió d’acordar les audiències. Si s’han de substanciar com 
a compareixences, els grups parlamentaris han d’acompanyar la sol·licitud amb una 
memòria explicativa dels motius que justifiquen la compareixença i de les dades de 
contacte del compareixent.

4. A excepció de motius excepcionals i fonamentats, la comissió haurà de pro-
curar l’adopció i la substanciació de totes les propostes d’audiència realitzades pels 
diferents grups parlamentaris. La Comissió ha de promoure la participació directa i 
reforçar el caràcter instrumental de la col·laboració de la ciutadania, d’acord amb 
el que estableix l’article 224 d’aquest Reglament.

5. En les proposicions de llei que afectin directament els ens locals, han d’ésser 
escoltats de manera preceptiva el Consell de Governs Locals i, si escau, les entitats 
representatives dels ens locals.

6. En cada compareixença, en primer lloc, intervenen els compareixents durant 
un temps de quinze minuts i, posteriorment, els grups parlamentaris poden formular 
preguntes o demanar aclariments durant un temps de deu minuts. El compareixent 
respon globalment per un temps de cinc minuts. Si ho demana algun grup parlamen-
tari, els temps d’intervenció dels compareixents poden ésser diferents en els termes 
que acordi la comissió en el moment d’aprovar les compareixences.
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Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra a l’apartat 1 de l’article 207 que passa a tenir el 
següent redactat

Article 207. Obligacions de transparència 
1. El Parlament ha de fer pública, en aplicació del principi de transparència, la 

informació sobre: 
a) L’organització del Parlament i l’Administració parlamentària.
b) Les decisions dels òrgans parlamentaris, incloses la Mesa i la Junta de Porta-

veus.
c) Les tramitacions parlamentàries, amb llur documentació annexa.
d) El compliment de les obligacions pròpies de l’Estatut dels diputats, d’acord 

amb el que estableix aquest reglament, i també les retribucions dels diputats. 
e) Els informes i els estudis elaborats pels òrgans parlamentaris i pels serveis 

parlamentaris.
f) Els currículums de les persones proposades per a ocupar càrrecs públics el no-

menament dels quals correspon al Parlament.
g) Els pronunciaments judicials en què s’hagi constatat la lesió dels drets fona-

mentals dels diputats o dels ciutadans als que representen per les decisions, acords 
o actes dels diferents òrgans de la cambra.

2. El Parlament, a més de la informació a què fa referència l’apartat 1, ha de fer 
pública la informació sobre: 

a) El pressupost del Parlament i la gestió econòmica, comptable, pressupostària 
i patrimonial.

b) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu del personal al 
servei del Parlament, inclosos els alts càrrecs.

c) Els contractes, les licitacions i els convenis signats pel Parlament.
d) En general, la documentació relacionada amb les activitats subjectes a dret 

administratiu.
3. La informació a què fan referència els apartats 1 i 2 ha de comprendre les da-

des i els documents corresponents amb l’abast i la precisió que determini la Mesa 
del Parlament, d’acord amb la legislació de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern.

4. El Parlament, sempre que sigui possible, ha de publicar la informació en for-
mat digital i ha d’usar programari lliure i de codi obert.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició final primera 

Primera. Reformes del Reglament 
Les reformes d’aquest reglament s’han de tramitar pel procediment establert pels 

articles 126 i 127, sense la intervenció del Govern.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60556)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president, Roger Torrent i Ramió, diputat del Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix la disposició final primera del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat a la Proposta 
de reforma del Reglament del Parlament (tram. 211-00001/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió de l’article 50 punt 4 del reglament

4. Si un membre de la mesa és l’únic representant del seu grup en la comissió i 
vol intervenir en el debat, el grup al qual pertany pot nomenar un altre diputat no-
més perquè el substitueixi a la mesa mentre intervingui en el debat per a expressar 
la posició del grup.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 51 punt 2

2. Les sessions d’una comissió només poden ésser secretes si aquesta ho acorda 
per majoria de dos terços, a iniciativa de la mesa respectiva, de tres grups parlamen-
taris o de la tercera part dels seus membres.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió a l’article 54 punt 3 de la coma que hi ha entre «la mesa 
respectiva» i «i els portaveus de la comissió»

3. Les sessions de les comissions són desconvocades pel president de la comissió, 
d’acord amb la mesa respectiva, i els portaveus de la comissió, bé a iniciativa del 
president, bé a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels mem-
bres de la comissió.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 57 punt 3

3. Si l’acord no es pronuncia en sentit contrari, la mesa de la comissió pot deci-
dir si la compareixença es desenvolupa en el ple de la comissió, o en una subcomis-
sió, d’acord amb l’article 61. Així mateix també pot decidir que la compareixença es 
tingui per videoconferència si les circumstàncies dels compareixents ho aconsellen.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició. D’addició a l’entrada de l’article 67.1 i de modificació de 
l’article 67.4

1. Les compareixences de testimonis davant les comissions d’investigació es re-
geixen per les normes següents: 

[...]
4. La comissió d’investigació pot acordar compareixences d’experts perquè apor-

tin la seva opinió sobre l’assumpte. Aquesta circumstància ha de constar explícita-
ment en l’acord de la Comissió i la compareixença i s’ha de substanciar pel proce-
diment que estableix l’article 58.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1 de l’article 77 del Reglament

Article 77. Classes de sessions. Convocatòria i ordre del dia de les sessions ex-
traordinàries 

1. El Parlament es reuneix anualment en dos períodes ordinaris de sessions, del 
15 d’agost al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol.

[...]
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat 2 a l’article 98

2. Les votacions per a la investidura del president de la Generalitat, per a la mo-
ció de censura i per a la qüestió de confiança són sempre públiques per crida.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un apartat 2 a l’article 103

2. Si s’ha acordat que un assumpte es tramiti pel procediment d’urgència, els ter-
minis dels tràmits subsegüents només es poden prorrogar una vegada i per la meitat 
del termini inicial.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De supressió de l’article 175

Article 175. Personació en els conflictes de competència
1. El Ple del Parlament, d’acord amb el que estableix l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya, mitjançant una resolució, pot acordar: 
a) Personar-se en els conflictes de competència a què fa referència l’article 161.1.c 

de la Constitució espanyola.
b) Encomanar al Govern de la Generalitat que comparegui en els conflictes de 

competència a què fa referència l’article 161.1.c de la Constitució espanyola.
2. La proposta de resolució perquè el Govern comparegui en els conflictes de 

competència ha d’ésser subscrita per un grup parlamentari o per cinc membres del 
Parlament i s’ha de presentar dins els vint dies següents de la publicació o la comu-
nicació de la disposició, la resolució o l’acte que es considerin mancats de compe-
tència, o dins els vint dies següents d’haver-se produït un acte concret d’aplicació 
mancat de competència.

3. Les propostes de resolució a què es refereix l’apartat 1 han d’especificar amb 
claredat els preceptes de la disposició, o els punts de la resolució o de l’acte amb 
vici d’incompetència, i les disposicions legals o constitucionals de les quals resulta 
la manca de competència. Les propostes de resolució poden ésser objecte d’esmena 
i sempre han d’ésser tramitades en sessió plenària, pel procediment que estableixen 
els articles 164 i 165, en el termini de vint dies a comptar de l’admissió a tràmit.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 214 apartat primer 

Article 214. Silenci positiu 
1. Si el Parlament no resol ni notifica la seva decisió en el termini de trenta dies 

a comptar de l’endemà de la recepció de la sol·licitud d’accés a la informació públi-
ca, aquesta s’entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi ex-
pressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada 
informació.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una disposició final

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Reglament entra en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial 

del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
Jordi Turull i Negre, president; Roger Torrent i Ramió, diputat, GP JS 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 60557)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix la disposició final primera del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat a la Proposta de reforma del Reglament del Parla-
ment (tram. 211-00001/11).

Esmena 23
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 4t a l’article 25 

4. La mera condició d’investigat en un procediment penal per part d’un òrgan 
judicial de l’àmbit penal per un delicte de l’àmbit de corrupció política provocarà 
immediatament la suspensió de la condició de diputat per un període de tres me-
sos. Finalitzat aquest període la Comissió de l’Estatut del Diputat resoldrà sobre la 
pròrroga d’aquesta suspensió o sobre el seu alçament. En qualsevol moment que es 
produeixi el dictat d’una resolució d’arxiu ferma d’aquest procediment, aquest fet 
comportarà la recuperació automàtica de la plenitud de la condició de diputat prè-
viament suspès.

Esmena 24
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un article 187 bis

1. Un cop l’any la fiscalia en cap i els responsables del Tribunal Superior de 
Justícia han de presentar en la Comissió que es consideri adient un informe corres-
ponent a l’any anterior que reculli el nombre d’investigacions i de causes judicials 
obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya, els recursos destinats i els resultats 
obtinguts en termes d’esclariment, reparació i garanties de no-repetició.

2. També el director de l’Oficina Antifrau compareixerà anualment a la Comissió 
que es consideri adient per presentar un informe corresponent a l’any anterior que 
reculli el nombre d’investigacions de l’Oficina i de causes judicials obertes per cor-
rupció i frau fiscal a Catalunya arran de les tasques d’investigació d’aquesta Ofici-
na, els recursos destinats i els resultats obtinguts en termes d’esclariment, reparació 
i garanties de no-repetició.

3. També els responsables de tresoreria i finançament dels partits polítics amb 
representació parlamentària compareixeran anualment a la Comissió d’Afers Insti-
tucionals per explicar i donar compte dels seus comptes anuals i fonts de finança-
ment.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00949/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57854; 59194 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 57854)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició d’un nou punt 4

4. Derogar el Decret Llei 3/2010, de mesures urgents de contenció de la despesa 
i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59194)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 1

1. Dotar l’aportació necessària pressupostària perquè el Consorci Sanitari Parc 
Taulí pugui satisfer el deute de retribucions que té pendents amb els treballadors des 
de l’any 2012, d’acord amb els criteris establerts per la Generalitat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions 
mecàniques en l’àmbit assistencial
250-00951/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59193 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59193)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Vetllar per tal que, en el marc del Decret 176/2000, de 15 de maig, de modifi-
cació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Ser-
veis socials, tots els centres i residències geriàtrics o centres d’assistència a persones 
amb malalties mentals o neurodegeneratives, portin, un registre que inclogui al-
menys els següents conceptes: Nombre total de pacients, estat mental dels pacients, 
nombre de pacients amb subjecció mecànica, causa que motiva la necessitat de la 
mateixa, medicació que reben els pacients i data i motiu d’instauració, caigudes so-
fertes pels pacients, nombre de fractures, ferides i úlceres per decúbit i necessitat 
d’alimentació forçada.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Realitzar els canvis normatius precisos, després d’acord en el Consell Inter-
territorial de Salut, perquè es procedeixi a fer obligatori la revisió periòdica de la 
necessitat o no de subjecció mecànica per part de les unitats amb competència d’Ins-
pecció del Departament de Salut i/o del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies així com els professionals de les Regions Sanitàries del CatSalut.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Establir aquells elements que promocionin l’eliminació de les subjeccions me-
càniques com ara programes de formació dirigits als professionals del centres sani-
taris o centres residencials, així com incloure objectius a la compra pública o a la 
concertació, segons el cas, vinculats a la reducció del nombre de subjeccions me-
càniques.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 4

4. Assegurar que l’administració sanitària continuï exigint els estàndards de qua-
litat i impulsant les directrius i recomanacions per al disseny de centres assistencials 
i residencials que assegurin l’accessibilitat, funcionalitat i les condicions ambien-
tals i de confort, tant per a pacients com per a professionals, dels equipaments de la 
xarxa pública de salut.

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per 
objectius sanitàries
250-00952/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59201 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59201)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 1

1. Garantir el cobrament del 100% de la retribució variable pactada de les 
DPO als treballadors, si així s’acorda en el sí de les entitats, tenint en compte els 
pactes d’empresa, i si la institució gaudeix d’equilibri pressupostari i financer.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Donar les directrius adients als òrgans de govern de les entitats del sector pú-
blic, als efectes que els objectius dels treballadors siguin signats al gener per tal de 
que siguin realment uns objectius anuals.
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Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els 
treballadors sanitaris
250-00953/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59197 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59197)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Revisar el procediment de prevenció i actuació davant de situacions de violèn-
cia de l’Institut Català de la Salut.

Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge 
del càncer colorectal
250-00957/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60295 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60295)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a accelerar els terminis d’implan-
tació del programa de cribratge de càncer colorectal, de manera coordinada entre els 
diferents nivells assistencials, perquè s’estengui al 100% de la població de Catalunya 
entre 50 i 69 anys, abans de final de l’any 2017.

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60296 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60296)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. Vetllar per tal que els centres sanitaris incrementin el nombre global de cirur-
gians plàstics davant la manca d’aquests especialistes en el sistema públic català, si 
així ho indica l’informe elaborat.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Garantir l’accés en igualtat de condicions a aquesta especialitat en els dife-
rents territoris, a través del treball en xarxa entre els hospitals comarcals i els de 
referència.

Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en 
el sistema sanitari
250-00971/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60294 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60294)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Publicar amb la màxima transparència els dies d’espera que hi ha per a proves 
diagnòstiques, consultes externes d’especialitats i operacions quirúrgiques, de ma-
nera mensual i de consulta pública, amb format de dades obertes.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 6

6. Continuar desplegant el Pla integral per a la millora de les llistes d’espera sa-
nitàries, per tal de reduir els temps d’espera per a proves diagnòstiques, primeres 
visites a especialista i intervencions quirúrgiques.

Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60297 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60297)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Realitzar actuacions per a l’atenció de les persones amb malalties de Parkin-
son i específicament per millorar la detecció precoç.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Garantir que els malalts de Parkinson tinguin accés als serveis de Rehabilita-
ció quan necessitin una teràpia rehabilitadora.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. En col·laboració amb les societats científiques i mitjançant el treball conjunt 
de les estratègies nacionals d’atenció primària i atenció integral a la cronicitat des-
envolupar accions formatives dirigides a professionals d’atenció primària en l’àmbit 
de les malalties neurodegeneratives de major prevalença.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició del punt 4

4. Recolzar les línies de recerca de Parkinson a Catalunya, en el marc del Pla 
estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020.

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00979/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60262).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60697).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 
per a l’explotació sexual
250-00980/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60194; 60263).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60669; 60698).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.



BOPC 424
29 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 30

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri 
de la Sagrera, de Barcelona
250-00981/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60699).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el 
millorament de l’oferta d’exposicions d’art
250-00982/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60265).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60700).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa de 
les llistes d’espera sanitàries
250-00983/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60266).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60701).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució de suport a Julian Assange
250-00984/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60195; 60267).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60670; 60702).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Salut
250-00985/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60268).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60703).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Ensenyament
250-00986/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60269).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60704).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
250-00987/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60270).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60705).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-00988/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60271).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60706).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Empresa i Coneixement
250-00989/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60272).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60707).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Justícia
250-00990/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60273).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60708).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de solidaritat amb els presoners palestins en 
vaga de fam
250-00991/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60196; 60274).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2017 al 30.05.2017).
Finiment del termini: 31.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60671; 60709).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors
300-00170/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 60624 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre el llibre 
i els creadors i les creadores, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 31 de maig i 1 de juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobre el llibre i els creadors

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 
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Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar l’economia 
verda
300-00172/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 60781 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació 
al Govern sobre l’estratègia del Govern per impulsar l’economia verda, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 31 de maig i 1 de 
juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobre l’estratègia del Govern per impulsar l’economia verda.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i 
l’adolescència
300-00173/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60786 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Inter-
pel·lació al Govern sobre la protecció a la infància i l’adolescència, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 31 de maig i 1 de juny 
de 2017.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet de Llobregat
300-00174/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60787 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet de Llobregat, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 31 de maig i 1 de juny de 2017.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs 
electes i la separació de poders al Regne d’Espanya
300-00175/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 60792 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la separació de 
poders al Regne d’Espanya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 31 i 1 de juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al 
Regne d’Espanya

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
300-00176/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 60793 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre la planificació i gestió de l’aeroport del Prat, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 31 i 1 de juny de 2017, 
amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte a la planificació i gestió de l’aero-
port del Prat?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies 
nombroses
300-00177/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 60800 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies 
nombroses, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 31 de maig i 1 de juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme
300-00178/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 60802 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 26.05.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al 
Govern sobre el model de turisme, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 31 de maig i 1 de juny, amb el text següent: 

– Sobre el model de turisme.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, 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 presumptes 
irregularitats en la contractació de serveis de l’aeroport de Lleida-
Alguaire
354-00119/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió de Territori, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 426.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre l’incident ocorregut al centre de menors de Can Rubió, 
d’Esparreguera
354-00167/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 427.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
l’apunyalament d’un menor tutelat en un carrer de Barcelona
354-00169/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 427.

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

Sol·licitud de compareixença de Ricard Font i Hereu, president 
d’Aeroports Públics de Catalunya i secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el 
funcionament de l’aeroport de Lleida-Alguaire
356-00475/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 21, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 426.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els reptes 
i les dificultats dels centres especials de treball
356-00633/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 21, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 427.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Llach, diputat del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè doni explicacions de les seves declaracions 
sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de 
desconnexió
356-00634/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 22, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença de Dolors Danés i Pons, responsable de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament (Àfrica Subsahariana) 
de la Xarxa de Consum Solidari, davant la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre el contingut del document de 
sensibilització sobre els matrimonis forçats
356-00635/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 21, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 427.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Veïnal Victòria Kent davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer 
de Victòria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat
356-00640/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 21, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 427.
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Sol·licitud de compareixença de Martí Humet Ribas, responsable de 
la gestió econòmica de la Candidatura d’Unitat Popular, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el finançament 
de la Candidatura d’Unitat Popular i el tancament dels seus comptes 
de l’exercici 2016 per aprofundir en la transparència del finançament 
i els comptes dels partits polítics
356-00642/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 22, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença de Natàlia Sánchez Dipp, tresorera 
de la Candidatura d’Unitat Popular, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el finançament de la Candidatura 
d’Unitat Popular i el tancament dels seus comptes de l’exercici 2016 
per aprofundir en la transparència del finançament i els comptes dels 
partits polítics
356-00643/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 22, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 425.

Sol·licitud de compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat 
del Govern de l’Estat a Catalunya, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre el nou control a la zona de passaports de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat i sobre els col·lapses que s’hi van 
produir durant el pont de l’1 de maig
356-00644/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió d’Interior, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 428.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Trapero, major dels 
Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de 
la persona que presumptament va atropellar un mosso d’esquadra a 
Rubí el 15 de desembre de 2016
356-00647/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 20, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 
428.
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Sol·licitud de compareixença de Sergi Pla, comissari de la regió 
policial Central, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la 
gestió policial de la manifestació de l’1 de maig a Manresa
356-00648/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 20, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 
428.

Sol·licitud de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les accions i els 
objectius del Col·legi
356-00653/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 21, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 427.

Sol·licitud de compareixença d’Helena Motos Hervás, en 
representació del sector de la geriatria de la Federació de Sanitat de 
Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre la situació del sector amb relació a la 
qualitat del servei i el seu finançament
356-00658/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 21, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 427.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Batlle, director general de la 
Policia, i de Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d’Esquadra, 
davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre la detenció i 
la posterior posada en llibertat de la persona que presumptament 
va atropellar un agent dels Mossos d’Esquadra a Rubí el 15 de 
desembre de 2016 i sobre les diferències entre les versions dels fets
356-00664/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 20, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 
428.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat 
Central d’Investigació de Persones dels Mossos d’Esquadra, davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre el joc de la balena blava 
que incita els menors al suïcidi, les mesures que cal adoptar i la 
manera de prevenir-lo
356-00668/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 20, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 428.

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

Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, president de 
l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra, amb 
Discapacitat, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les 
situacions de baixa laboral dels agents amb relació a l’ús d’armes
357-00125/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Interior, tinguda el 24.05.2017, 
DSPC-C 428.

Compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la 
Capacitat Intel·lectual, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
per a informar sobre el Projecte integral d’atenció a les persones 
amb discapacitat intel·lectual
357-00369/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tingu-
da el 24.05.2017, DSPC-C 427.

Compareixença de Germà Gordó i Aubarell davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre les relacions amb els 
casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de 
Catalunya
357-00437/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 425.
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Compareixença de Ricard Font i Hereu, president d’Aeroports 
Públics de Catalunya i secretari d’Infraestructures i Mobilitat, davant 
la Comissió de Territori per a informar sobre el funcionament de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
357-00491/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 21, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 
426.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 36

CONVOCADA PER AL 31 DE MAIG DE 2017

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 31 de maig de 2017, a les 10.00 h, al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 31 de maig, a les 10.00 h).
2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-00049/11. i 234-00128/11. 

Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 415, 32).

3. Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Tram. 
200-00010/11. Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (dictamen: BOPC 420, 3).

4. Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior. Tram. 200-00015/11. Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència. De-
bat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 421, 3).

5. Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita con-
tra la corrupció. Tram. 202-00049/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de 
totalitat (text presentat: BOPC 364, 8).

6. Interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors. Tram. 300-00170/11. 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar l’economia verda. 
Tram. 300-00172/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme. Tram. 300-00178/11. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i l’adolescència. Tram. 
300-00173/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombro-
ses. Tram. 300-00177/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet de Llobregat. Tram. 
300-00174/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat. Tram. 300-00176/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substan-
ciació.



BOPC 424
29 de maig de 2017

4.55.15. Convocatòries 43 

13. Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la 
separació de poders al Regne d’Espanya. Tram. 300-00175/11. Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars. 
Tram. 302-00148/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i 
transport escolar. Tram. 302-00149/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a 
tothom i sense precarietat. Tram. 302-00150/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió 
Europea. Tram. 302-00151/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials de 
treball. Tram. 302-00152/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos 
públics a l’organització d’un referèndum il·legal. Tram. 302-00153/11. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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