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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 534/XI del Parlament de Catalunya, sobre el suport a les
iniciatives per a declarar la diada de Sant Jordi patrimoni cultural
immaterial de la humanitat de la UNESCO
250-00770/11
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 10, 15.03.2017, DSPC-C 356

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen
que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO (tram. 250-00770/11), presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar suport a totes les iniciatives per a declarar la festa de Sant Jordi patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO, i coordinar aquestes
iniciatives.
b) Fer les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya perquè aquestes iniciatives puguin complir tots els tràmits necessaris perquè la candidatura sigui tinguda
en compte per la UNESCO.
Palau del Parlament, 15 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Palau Vergés; la presidenta de la Comissió, Irene Rigau i Oliver

1.15.

Mocions

Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre la resposta del
Govern al problema de l'ocupació d'habitatges
302-00124/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 23.03.2017, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de març de 2017, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la seva resposta al problema de l’ocupació d’habitatges (tram. 30200124/11), presentada pel diputat Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 54364), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 54372), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 54485), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54489) i pel Grup
Parlamentari de Ciutadans (reg. 54495).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent

1.10. Acords i resolucions
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1.15. Mocions

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits
i augmentar el nombre d’habitatges disponibles per a lloguer social, insta el Govern
a analitzar, en el termini de sis mesos, l’efectivitat de l’impost sobre els habitatges
buits que estableix la Llei 14/2015, del 21 de juliol, i presentar-li, si escau, una modificació a l’alça dels elements essencials de l’impost.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a considerar en la redacció del nou
reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges de propietat o gestionats per administracions o entitats públiques, en el marc
de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, la inclusió dels aspectes següents:
a) Cal que els destinataris acreditin la situació de risc d’exclusió residencial
d’acord amb els paràmetres establerts per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
b) Cal establir el temps de residència mínim –per mitjà del padró d’habitants o
de constatació de condicions d’arrelament, entre altres– dels membres de la unitat
familiar en l’habitatge de referència per tal que aquest tingui la consideració jurídica de domicili.
c) Cal que els destinataris, per tal de valorar la regularització d’una unitat familiar, puguin presentar un informe dels serveis socials de l’ajuntament relatiu a la
convivència pacífica en comunitat.
d) Cal que els representants de la unitat familiar susceptible de regularitzar la
seva situació residencial subscriguin el compromís de sotmetre’s a l’assessorament
dels serveis socials municipals i de complir els plans de treball que aquests els plantegin.
e) Cal que l’habitatge ocupat s’ajusti –quant a la tipologia, l’accessibilitat i el
nombre de peces, entre altres– al tipus de família ocupant, amb la finalitat d’evitar
regularitzacions que comportin una sobreocupació o una infraocupació dels habitatges.
f) Cal establir el procediment que s’haurà de seguir en els casos d’ocupacions
en què algun dels membres de la unitat familiar estigui pendent de regularitzar la
seva residència.
g) Cal establir el procediment que s’haurà de seguir en els casos de famílies separades en què hi hagin menors pendents de sentència judicial de custòdia.
h) Cal establir que totes les regularitzacions són possibles en els edificis que
s’adeqüin, en el present o potencialment, al que que estableixen en matèria d’habitabilitat la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, i el Decret 141/2012, de condicions
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
i) Cal valorar, havent estudiat el cas i pel que fa als habitatges que no siguin de
titularitat pública, d’acord amb els criteris recollits en els apartats anteriors, que la
proposta de regularització mitjançant contracte de lloguer en el mateix habitatge es
pugui resoldre a iniciativa de l’òrgan que tingui atribuïdes les competències en el
municipi.
j) Cal establir una referència que permeti diferenciar la naturalesa de l’ocupació
sense títol habilitant tenint en compte els informes relatius a les situacions de convivència veïnal a què fa referència la disposició final quarta de la Llei 4/2016.
k) Cal valorar la possibilitat de regularitzar, atenent paràmetres de vulnerabilitat,
les ocupacions d’habitatges cedits a l’Administració, propietat d’entitats financeres o
de grans tenidors. Altrament, les ocupacions sense títol, en habitatges de patrimoni
públic, no poden regularitzar, en cap cas, situacions d’ocupació en què es passi per
davant de les persones o unitats de convivència que hi tinguin dret i que hagin sol·
licitat accedir-hi, o en què se subverteixin les prioritats i els criteris establerts per
l’Administració i els serveis socials corresponents.
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l) Cal establir que les regularitzacions han d’anar acompanyades de la garantia
dels subministraments d’aigua i electricitat.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a plantejar al Govern de l’Estat la
modificació de la Llei estatal 1/2000, del 7 de gener, d’enjudiciament civil, per tal
que estableixi el desallotjament i la recuperació immediata de la plena possessió
d’un habitatge per part del propietari o usufructuari, sempre en el cas de persones
físiques, entitats socials i administracions públiques amb parc d’habitatge social.
Palau del Parlament, 23 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 107/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’estat autoritari de
dret amb la politització de l’alta judicatura, la fiscalia i el Tribunal
Constitucional
302-00125/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 23.03.2017, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de març de 2017, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret (tram. 302-000125/11), presentada
pel diputat Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 54373) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54476).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, a l’empara de l’article 27.3.a de la Llei 24/2009,
del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, acorda de trametre una queixa al Síndic de Greuges sobre la politització i la manca d’independència i d’objectivitat de
l’alta judicatura i la fiscalia espanyoles i del Tribunal Constitucional, fent un esment
especial del currículum polític de llurs components i de la manera com això afecta
els drets de la ciutadania a Catalunya, a fi que iniciï les actuacions corresponents i
n’elevi els resultats al Consell d’Europa, el Consell dels Drets Humans de l’Organització de les Nacions Unides, la comissària de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Europeu dels Drets Humans i el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia.
2. El Parlament de Catalunya constata que:
a) El conjunt del Govern espanyol utilitza políticament el poder judicial en el
conflicte democràtic contra Catalunya.
b) La profunda politització del poder judicial, la fiscalia i el Tribunal Constitucional perverteix la funció d’aquests òrgans i, als ulls de la majoria de la ciutadania,
qüestiona la legitimitat de llurs resolucions en allò que fa referència al dret a decidir
del poble de Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya acorda de traslladar al Tribunal Constitucional, el
dia de la publicació d’aquesta moció i mitjançant la tramesa d’aquesta, que, atesa
la seva evident politització i dependència partitocràtica, el Parlament de Catalunya
qüestiona la seva capacitat per a resoldre amb independència i neutralitat els assumptes relacionats amb el procés polític, pacífic i democràtic que es viu a Catalunya.
Palau del Parlament, 23 de març de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
1.15. Mocions
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Moció 108/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regeneració
democràtica
302-00126/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 23.03.2017, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de març de 2017, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica (tram. 302-00126/11), presentada pel diputat José Maria Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg.
54491) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54496).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adoptar, fins que no entri en vigor de la llei de protecció dels denunciants
i d’altres mesures de lluita contra la corrupció, totes les mesures normatives pertinents per a garantir la protecció dels empleats públics que denuncien casos de
corrupció. Aquestes mesures han de garantir als denunciants la confidencialitat i la
protecció davant de possibles represàlies.
b) Desenvolupar, conjuntament amb el Parlament, la creació d’un mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau, que ha d’ésser independent del
Govern i ha de retre comptes anualment al Parlament sobre la seva activitat. Aquest
mecanisme ha d’actuar de mecanisme de coordinació i d’interoperabilitat entre la
Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, l’Oficina Antifrau, la
Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Intervenció General de la Generalitat i l’Agència Tributària.
c) Adoptar totes les mesures polítiques pertinents per a garantir que els càrrecs
públics catalans que siguin imputats per casos de corrupció dimiteixin immediatament. Aquesta mesura s’ha d’aplicar a diputats autonòmics i a alts càrrecs del perímetre públic de la Generalitat i de tots els organismes que en depenen. Addicionalment, els càrrecs imputats no podran formar part de llistes electorals mentre no se’n
demostri la innocència.
d) Adoptar totes les mesures polítiques i, si escau, normatives que calguin per a
evitar privilegis injustificats a alts càrrecs i persones d’especial responsabilitat pública de l’àmbit de la Generalitat, i impulsar canvis en la legislació actual per a limitar o eliminar els aforaments polítics.
e) Adoptar o, si escau, adaptar els corresponents codis de conducta, per tal que
hagin d’ésser subscrits obligatòriament per tots els càrrecs públics esmentats, amb
l’objectiu d’evitar i detectar possibles diferències injustificades entre patrimoni i ingressos, tant al començament com al final de llurs mandats. Els càrrecs que no signin o no compleixin aquests codis s’han de fer cessar de manera immediata.
Palau del Parlament, 23 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i
Lluís

1.15. Mocions

6

BOPC 369
27 de març de 2017

Moció 109/XI del Parlament de Catalunya, sobre el balanç del primer
any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la
necessitat d’una resposta institucional
302-00127/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 23.03.2017, DSPC-P 60

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de març de 2017, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el balanç del primer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la
necessitat d’una resposta institucional (tram. 302-00127/11), presentada pel diputat
Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 54457) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54494).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Comparèixer a petició pròpia, en el termini de dos mesos, en el Ple d’aquest
Parlament, per a retre comptes del compliment de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat
d’una resposta institucional, havent convocat prèviament, en el termini d’un mes, la
Comissió de Seguiment de l’aplicació de la Llei 24/201, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
b) Arribar a un acord, en el termini d’un mes, per a l’aprovació de la renda garantida de ciutadania (RGC) d’acord amb l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia, que
garanteixi que totes les persones que estan per sota de l’índex de renda de suficiència
de Catalunya (IRSC) tinguin dret a percebre-la, encara que treballin, amb l’objectiu
d’evitar la discriminació de les dones que treballen a mitja jornada i de no perjudicar els infants de famílies que tot i que treballen tenen ingressos inferiors a l’IRSC.
c) Disposar dels recursos humans, tècnics, formatius i econòmics suficients perquè totes les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania puguin accedir a itineraris d’inserció social i laboral, amb l’objectiu de millorar llur situació
econòmica i social.
d) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un pla de simplificació administrativa i racionalització de les prestacions socials actuals, atenent la incorporació de la
renda garantida de ciutadania com a nou mecanisme de garantia de rendes.
Palau del Parlament, 23 de març de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i
l’impacte en l’accessibilitat
300-00115/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

1.20. Interpel·lacions
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Interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil
300-00142/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 23.03.2017, DSPC-P 60.

Interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3
300-00143/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 23.03.2017, DSPC-P 60.

Interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals
300-00144/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Interpel·lació al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil
300-00145/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 23.03.2017, DSPC-P 60.

Interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels
béns i els serveis comuns
300-00146/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 23.03.2017, DSPC-P 60.

Interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el
trastorn de l’espectre autista
300-00147/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 23.03.2017, DSPC-P 60.

1.20. Interpel·lacions
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme
i les llengües oficials
302-00123/11
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 32, tinguda el 23.03.2017, DSPC-P 60.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves
actuacions a la província de Girona
302-00128/11
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 32, tinguda el 23.03.2017, DSPC-P 60.

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la
Generalitat de Catalunya
202-00039/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP PPC; GP CSP (reg. 53902; 53929; 54132; 54474).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 27.03.2017 al
30.03.2017).
Finiment del termini: 31.03.2017; 12:00 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00802/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53568 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 22.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53568)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a tenir en compte
les previsions del mapa sanitari al municipi de Gavà per tal d’emplaçar-hi, si escau, el tercer centre d’atenció primària d’acord amb la distribució de la població
actual i a mitjà termini i a elaborar durant l’any 2017 un calendari d’execució per
a la construcció del tercer CAP a Gavà, que prevegi la revisió del pla funcional del
centre i la seva adaptació a les projeccions demogràfiques i la redistribució de les
àrees bàsiques de salut del municipi, la revisió del projecte i la licitació de les obres
en funció de les disponibilitats pressupostàries.

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària de Gavà
250-00803/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53567 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 22.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53567)

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

1. Elaborar durant l’any 2017 un calendari d’execució per a la recuperació del
servei d’urgències al CAP 1 de Gavà i la reobertura del dispensari de salut al barri
de Gavà Mar, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció
continuada i el procés participatiu que s’ha realitzat així ho determina. Així com
també analitzar si hi ha necessitats i possibilitats d’obertura d’un servei de radiologia en algun dels centres d’atenció primària de la ciutat fins que es disposi del que
hi ha d’haver al tercer CAP.

Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica a l’Hospital de Sant
Celoni
250-00813/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53645 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 22.03.2017
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 53645)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt 3

3. Donar compliment íntegrament a la Resolució 439/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un servei d’urgències pediàtriques a l’Hospital de Sant
Celoni.

Proposta de resolució sobre les ambulàncies pediàtriques
250-00826/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53546 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 22.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53546)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a disposar de recursos de transport especialitzat les 24 hores del dia i tots els dies de l’any per atendre
els trasllats interhospitalaris de pacients pediàtrics crítics a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

3.10.25. Propostes de resolució
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració
democràtica
302-00126/11
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 54654 / Coneixement: Presidència del Parlament, 23.03.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica (tram. 302-00126/11)
presentada el 13 de març de 2017 i amb número de registre 53755.
On hi diu:
«Moció...
1. Hasta la entrada en vigor...»
Hi ha de dir:
«Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Hasta la entrada en vigor...»
Palau del Parlament, 22 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves
actuacions a la província de Girona
302-00128/11
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 54655 / Coneixement: Presidència del Parlament, 23.03.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Girona (tram.
302-00128/11) presentada el 13 març 2017 i amb número de registre 53777.
On hi diu:
«Moció...
1. Aplicar a les comarques...»
Hi ha de dir:
«Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Aplicar a les comarques...»
Palau del Parlament, 22 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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4.

Informació

4.90.

Règim interior

4.90.05.

Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari
del 2017
231-00002/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 32, 22.03.2017, DSPC-P 59

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de març de 2017, a proposta de la
Mesa Ampliada, d’acord amb l’article 37.5 del Reglament, ha designat Roger Torrent
i Ramió, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Antonio Espinosa Cerrato, del Grup
Parlamentari de Ciutadans, i Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, diputats interventors per al període pressupostari del 2017.
Palau del Parlament, 22 de març de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i
Lluís

4.90.05. Pressupost del Parlament
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TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació;
els cinc següents al número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.

Projecte de llei
Proposició de llei
Decret llei
Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia
Reglament del Parlament
Criteri interpretatiu i norma supletòria del Reglament

2 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE
EN UNA RESOLUCIÓ O EN UNA MOCIÓ
201
205
212
250
251
252
253
255
256
257
259
260
261
262
263
265
266
267
269
270
271
280
281
282
283
284
285
286
287
295
302
370

Investidura del president de la Generalitat
Moció de censura
Interposició de recurs d’inconstitucionalitat
Proposta de resolució
Proposta de creació de subcomissions i grups de treball
Proposta de resolució per a crear comissions
Proposta de resolució per a encomanar un
informe a la Sindicatura de Comptes
Debat general en el Ple
Informe de fiscalització i memòria d’activitats
de la Sindicatura de Comptes
Compte general de la Generalitat de Catalunya
Pla o comunicat del Govern
Document de les comissions d’estudi
Dictamen de les comissions d’investigació
Control de la legislació delegada
Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
Conveni i acord de cooperació amb altres comunitats
Informe dels grups de treball
Projecte de sol·licitud al Govern d’adopció d’un projecte
Projecte de proposició de llei davant les Corts Generals
Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
Designació dels diputats per defensar la Proposició de llei
Designació dels senadors
Elecció del Síndic de Greuges
Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes
Designació de membres del Consell Consultiu
Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
Designació de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Designació de membres del Consell de Govern de la CCMA
Designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries
Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Moció subsegüent a una interpel·lació
Proposta de consulta popular per via de referèndum

3 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE
EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ
258
264
279
290
300
301
310
311
312
313
314
315
316
317
320
322
323
325
326
340
343
350
351
353
355
357
359

Compte i fiscalització d’ens locals i altres
Memòria anual d’activitats de la Comissió de Peticions
Procediment per a l’elecció de càrrecs públics
Compliment de resolucions
Interpel·lació
Interpel·lació d’urgència al Govern
Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Pregunta oral al director general de la CCMA
Pregunta oral al Consell de Govern de la CCMA
Pregunta per escrit al Govern
Pregunta per escrit al director general de la CCMA
Pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA
Pregunta oral al president de la Generalitat
Sol·licitud d’informació i documentació
Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
Pregunta per escrit al president Consell de Govern de CCMA
Pregunta per escrit als altres càrrecs directius de la CCMA
Compliment de resolucions i de mocions
Aportacions escrites en procediments legislatius
Compareixença del president de la Generalitat
Intervenció en el Ple de personalitats rellevants
Compareixença en procediments legislatius
Sessió informativa
Compareixença
Sessió informativa d’autoritats institucionals

360 Informe del Síndic de Greuges
363 Compareixença en procediments de fiscalització
390 Compliment de mocions
4 PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA
125
126
240
241
242
243
244
245
246
330
333
334
335
337
352
354
356
358
361
362
380
381
382
383
384
385
394
395
401

Procediments en exercici del dret de petició
Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
Horari del Registre General del Parlament
Calendari de dies inhàbils
Distribució dels escons i els espais als grups parlamentaris
Report de la Diputació Permanent
Calendari de sessions
Procediments a tramitar en el Ple i en les comissions
Delegació de les funcions de la Presidència del Parlament
Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Altres comunicacions del president de la Generalitat i del Govern
Comunicacions d’altres organismes i entitats
Proposta de compareixença en procediments legislatius
Sol·licitud de sessió informativa
Sol·licitud de compareixença
Sol·licitud de sessió informativa d’autoritats institucionals
Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat
Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament
Recurs d’inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
Qüestió d’inconstitucionalitat
Recurs d’emparament constitucional
Conflicte en defensa de l’autonomia local
Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
Pla de treball
Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
Declaracions i manifestacions institucionals

5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
221
230
231
232
233
235
237
238
500
501
600
610
615
620
625
630

Norma de règim interior
Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
Nomenament dels diputats interventors
Liquidació del Pressupost
Pressupost de la Sindicatura de Comptes
Informe dels diputats interventors
Compliment del pressupost de despeses
Execució del pressupost del Parlament
Procediment per a la provisió de llocs de treball
Procediment per a la selecció de personal del Parlament
Contractació administrativa
Contractes d’obres
Contractes de serveis
Contractes de subministraments
Contractes de dret civil
Contractes privats

6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS
234
236
336
396
397
398
399
400
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
Suspensió de drets i deures parlamentaris
Declaració sobre la situació patrimonial
Composició del Ple del Parlament
Composició de la Diputació Permanent
Composició de la Mesa del Parlament
Composició del grup parlamentari
Composició de la Comissió
Composició de les comissions permanents legislatives
Composició de les comissions permanents no legislatives
Composició de les comissions creades per llei
Composició de les comissions permanents de legislatura
Composició de les comissions d’estudi
Composició de les comissions d’investigació
Distribució de representants en els òrgans
Composició de les subcomissions i els grups de treball
Composició de les comissions legislatives
Composició de les comissions de seguiment
Composició de les comissions creades per llei o reglament
Composició dels intergrups
Composició d’altres òrgans

Actualització 01.09.2015

1 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE EN UN TEXT NORMATIU
200
202
203
206
211
215

SECCIONS DEL BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

2.
2.00.
2.01.
2.01.01.
2.01.02.
2.01.03.
2.01.04.
2.01.05.
2.01.10.
2.10.
2.10.05.
2.10.07.
2.10.09.
2.10.11.
2.10.13.
2.10.15.
2.10.17.
2.10.18.
2.10.19.

2.10.90.
2.10.95.
2.15.
2.20.
2.25.
2.25.05.
2.25.10.
2.25.15.
2.27.
2.27.10.
2.27.15.
2.30.
2.30.01.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
Projectes de llei
Proposicions de llei
Decrets llei
Decrets legislatius
Propostes de modificació del Reglament del Parlament
Propostes de normes de règim interior
Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
Mocions de censura
Qüestions de confiança
Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
Designació del síndic o síndica de greuges
Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
Propostes de resolució
Debats generals
Debats en comissió
Procediments relatius al control de la legislació delegada
Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ
a una decisió administrativa
Dictàmens de les comissions d’investigació
Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes
de la Sindicatura de Comptes
Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura
de Comptes o altres actuacions
Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords
de cooperació amb altres comunitats autònomes
Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups
de treball
Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
Altres procediments amb adopció de resolucions
Mocions subsegüents a interpel·lacions
Interpel·lacions
Preguntes al Govern
Preguntes orals en el Ple
Preguntes orals en comissió
Preguntes per escrit
Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Preguntes orals en comissió
Preguntes per escrit
Altres tramitacions
Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

3.
3.00.
3.01.
3.01.01.
3.01.02.
3.01.03.
3.01.04.
3.01.05.
3.01.07.
3.01.10.
3.10.
3.10.05.
3.10.07.
3.10.09.
3.10.11.
3.10.13.

TRAMITACIONS EN CURS
Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
Projectes de llei
Proposicions de llei
Decrets llei
Decrets legislatius
Propostes de modificació del Reglament del Parlament
Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
Propostes de normes de règim interior
Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
Mocions de censura
Qüestions de confiança
Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
Designació del síndic o síndica de greuges

2.10.20.
2.10.25.
2.10.30.
2.10.35.
2.10.40.
2.10.45.
2.10.50.
2.10.55.
2.10.60.
2.10.63.
2.10.65.
2.10.70.
2.10.75.
2.10.80.
2.10.85.

3.10.15.
3.10.17.
3.10.18.
3.10.19.
3.10.20.
3.10.25.
3.10.30.
3.10.35.
3.10.40.
3.10.45.
3.10.50.
3.10.55.
3.10.60.
3.10.63.
3.10.65.
3.10.70.
3.10.75.
3.10.80.
3.10.85.
3.10.90.
3.10.95.
3.15.
3.20.
3.25.
3.25.05.
3.25.10.
3.25.15.
3.27.
3.27.10.
3.27.15.
3.30.
3.30.01.
3.30.04.
3.30.06.
3.40.
3.40.01.
3.40.02.
3.40.03.
4.
4.40.
4.44.
4.45.
4.45.01.
4.45.02.
4.45.03.
4.45.05.
4.45.10.
4.45.12.
4.45.13.
4.45.14.
4.45.25.
4.45.30.
4.48.
4.50.
4.50.01.
4.50.02.
4.52.
4.52.05.
4.52.10.
4.53.
4.53.03.
4.53.05.
4.53.10.
4.53.15.

4.55.
4.55.05.
4.55.15.
4.65.
4.67.
4.70.
4.70.01.
4.70.05.
4.70.10.
4.75.
4.80.
4.85.
4.86.
4.87.
4.87.05.
4.87.10.
4.87.15.
4.87.20.
4.87.25.
4.87.30.
4.88.
4.88.01.
4.89.
4.90.
4.90.05.
4.90.10.
4.90.15.
4.95.

Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
Propostes de resolució
Debats generals
Debats en comissió
Procediments relatius al control de la legislació delegada
Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ
a una decisió administrativa
Dictàmens de les comissions d’investigació
Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura
de Comptes
Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura
de Comptes o altres actuacions
Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords de
cooperació amb altres comunitats autònomes
Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
Altres procediments amb adopció de resolucions
Mocions subsegüents a interpel·lacions
Interpel·lacions
Preguntes al Govern
Preguntes orals en el Ple
Preguntes orals en comissió
Preguntes per escrit
Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Preguntes orals en comissió
Preguntes per escrit
Altres tramitacions
Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
Procediments amb relació a l’exercici del dret de petició davant el Parlament
Europeu
Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat
i proporcionalitat per la Unió Europea
Procediments amb relació al Comitè de les Regions
INFORMACIÓ
Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Edictes
Composició dels òrgans del Parlament
Mesa del Parlament
Ple del Parlament
Diputació Permanent
Comissions legislatives
Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
Comissions específiques de seguiment
Comissions específiques d’estudi
Comissions específiques d’investigació
Grups parlamentaris
Distribució de representants en els òrgans
Intergrups parlamentaris
Compliment de resolucions i de mocions
Compliment de resolucions
Compliment de mocions
Compareixences del president de la Generalitat
Sol·licituds de compareixença
Compareixences
Sessions informatives, compareixences i audiències
Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres
persones
Activitat parlamentària
Reunions tingudes i qüestions tractades
Convocatòries
Documentació per al treball dels òrgans del Parlament
Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Altres comunicacions
Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
Síndic de Greuges
Sindicatura de Comptes
Procediments davant les Corts Generals
Procediments davant el Tribunal Constitucional
Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
Qüestions d’inconstitucionalitat
Recursos d’empara constitucional
Conflictes en defensa de l’autonomia local
Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
Consells assessors del Parlament
Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
Propostes d’iniciativa legislativa popular
Règim interior
Pressupost del Parlament
Càrrecs i personal
Contractació
Altres informacions
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
1.00. Reforma de l’Estatut d’autonomia
1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis
1.01.03. Decrets llei
1.01.04. Decrets legislatius
1.01.05. Reglament del Parlament
1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
1.01.10. Normes de règim interior
1.10. Acords i resolucions
1.15. Mocions
1.17. Recomanacions
1.20. Interpel·lacions
1.25. Preguntes al Govern
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
1.25.10. Preguntes orals en comissió
1.25.15. Preguntes per escrit
1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1.27.10. Preguntes orals en comissió
1.27.15. Preguntes per escrit
1.30. Altres tramitacions
1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
1.40.01. Exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu
1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat
i proporcionalitat per la Unió Europea
1.40.03. Coneixements de les propostes
1.40.04. Acords amb relació al Comitè de les Regions

