BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · quart període · número 431 · dimecres 7 de juny de 2017

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 666/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’adaptació de l’estació Plaça
de Sants i les actuacions a la línia 10 Sud del metro
250-00956/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 426)

11

Resolució 686/XI del Parlament de Catalunya, sobre el cens i la conservació dels
camps de concentració i els batallons disciplinaris de treballadors per mitjà del Memorial Democràtic
250-00759/11
Adopció

11

Resolució 687/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació de l’avortament a
El Salvador
250-00795/11
Adopció

12

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes
residents a l’estranger
200-00017/11
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

13
14
14

3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum
202-00058/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

14

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

14

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11
Dictamen de la Comissió del Reglament
Esmenes reservades per a defensar en el Ple

15
26

3.01.10. Propostes de normes de règim interior
Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya
221-00012/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32
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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 la violència intrafamiliar
250-00979/11
Esmenes presentades

32

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

33

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

34

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 Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge sobre la situació de les ocupacions il·legals d’habitatges i la coordinació
amb les administracions locals
354-00175/11
Sol·licitud i tramitació

35

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb el conseller d’Interior sobre els expedients sancionadors
contra activistes que van participar en accions contra els desnonaments
354-00176/11
Sol·licitud i tramitació

35

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01504/11
Sol·licitud

35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01505/11
Sol·licitud

36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
352-01506/11
Sol·licitud

36

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01507/11
Sol·licitud

36

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01508/11
Sol·licitud

36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal
del Barcelonès
352-01509/11
Sol·licitud

Taula de contingut
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal
del Barcelonès
352-01510/11
Sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
352-01511/11
Sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01512/11
Sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01513/11
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01514/11
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01515/11
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01516/11
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01517/11
Sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01518/11
Sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01519/11
Sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01520/11
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01521/11
Sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01522/11
Sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01523/11
Sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
352-01524/11
Sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del
Barcelonès
352-01525/11
Sol·licitud

41

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01526/11
Sol·licitud

41

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal
del Barcelonès
352-01527/11
Sol·licitud

41

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal
del Barcelonès
352-01528/11
Sol·licitud

41

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
352-01529/11
Sol·licitud

42

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01530/11
Sol·licitud

42

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Garrido Delgado, en representació dels
funcionaris del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei
de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01531/11
Sol·licitud

42

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Morelló Baiget, en representació dels
treballadors laborals del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01532/11
Sol·licitud

Taula de contingut
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Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01533/11
Sol·licitud

43

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal
del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01534/11
Sol·licitud

43

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en
el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01535/11
Sol·licitud

43

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors
laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01536/11
Sol·licitud

43

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01538/11
Sol·licitud

44

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01539/11
Sol·licitud

44

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01542/11
Sol·licitud

44

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació
a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01543/11
Sol·licitud

44

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià
del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal
del Barcelonès
352-01544/11
Sol·licitud

45

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01545/11
Sol·licitud

45

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona,
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01546/11
Sol·licitud

45

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
352-01547/11
Sol·licitud

Taula de contingut
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Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01548/11
Sol·licitud

46

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
352-01549/11
Sol·licitud

46

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelonès
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01550/11
Sol·licitud

46

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del
Barcelonès
352-01551/11
Sol·licitud

46

Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de
Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del
Barcelonès
352-01552/11
Sol·licitud

47

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01553/11
Sol·licitud

47

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01556/11
Sol·licitud

47

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01557/11
Sol·licitud

47

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià del
Besòs, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01558/11
Sol·licitud

48

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01559/11
Sol·licitud

48

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona,
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i
de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01560/11
Sol·licitud

Taula de contingut
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Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01561/11
Sol·licitud

48

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns,
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01562/11
Sol·licitud

49

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01563/11
Sol·licitud

49

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelonès
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01564/11
Sol·licitud

49

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01565/11
Sol·licitud

49

Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de
Regesa, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01566/11
Sol·licitud

50

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen
al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01567/11
Sol·licitud

50

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01570/11
Sol·licitud

50

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació
a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01571/11
Sol·licitud

50

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià
del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal
del Barcelonès
352-01572/11
Sol·licitud

51

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01573/11
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona,
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01574/11
Sol·licitud

51

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
352-01575/11
Sol·licitud

51

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01576/11
Sol·licitud

52

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
352-01577/11
Sol·licitud

52

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelonès
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01578/11
Sol·licitud

52

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del
Barcelonès
352-01579/11
Sol·licitud

52

Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de
Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del
Barcelonès
352-01580/11
Sol·licitud

53

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01581/11
Sol·licitud

53

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01582/11
Sol·licitud

53

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal
del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01583/11
Sol·licitud

53

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en
el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01584/11
Sol·licitud

54

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors
laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01585/11
Sol·licitud

54

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01587/11
Sol·licitud

Taula de contingut
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Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01588/11
Sol·licitud

54

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns,
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01589/11
Sol·licitud

55

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal
del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01590/11
Sol·licitud

55

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en
el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions,
serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01591/11
Sol·licitud

55

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors
laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen
al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01592/11
Sol·licitud

55

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01594/11
Sol·licitud

56

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01595/11
Sol·licitud

56

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè doni explicacions del nou model
de centres
356-00662/11
Sol·licitud

56

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat i del Consell Comarcal del Baix Llobregat davant la Comissió de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informin sobre les conclusions del congrés «Baix Llobregat a debat»
356-00674/11
Sol·licitud

Taula de contingut
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 666/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’adaptació de
l’estació Plaça de Sants i les actuacions a la línia 10 Sud del metro
250-00956/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 426)

Al BOPC 426, pàgina 6
On hi diu:
«El secretari en funcions, Francisco Javier Rivas Escamilla»
Hi ha de dir:
«El secretari en funcions, Francisco Javier Domínguez Serrano»

Resolució 686/XI del Parlament de Catalunya, sobre el cens i la
conservació dels camps de concentració i els batallons disciplinaris
de treballadors per mitjà del Memorial Democràtic
250-00759/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió
25, 25.05.2017, DSPC-C 431

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el cens i la conservació dels camps de concentració i els
batallons disciplinaris de treballadors per mitjà del Memorial Democràtic (tram.
250-00759/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 49802).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Completar, per mitja del Memorial Democràtic, el cens dels camps de concentració, els espais o edificis preexistents o construïts a Catalunya amb la finalitat
d’ésser usats com a presó o centre de detenció, i dels emplaçaments dels diferents
tipus de batallons de treballadors forçats, entre l’inici de la Guerra Civil i el final de
la dictadura franquista.
b) Completar, per mitjà del Memorial Democràtic i altres organismes, el cens de
les infraestructures i obres elaborades totalment o parcialment gràcies al treball forçat de persones enquadrades en els batallons de treballadors de presoners de guerra,
els batallons disciplinaris de soldats treballadors, els batallons disciplinaris de soldats treballadors penats o qualsevol altra estructura de repressió del règim franquista.
c) Establir un programa, per mitjà del Memorial Democràtic, amb pressupost i
calendari d’execució, per a completar la senyalització, adequació, dignificació i conservació dels camps, edificis, obres i infraestructures a què fan referència les lletres
a i b i museïtzar-los o habilitar en tots aquests espais plafons informatius, segons el
que dicti el criteri tècnic en cada cas.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la vicepresidenta de
la Comissió, Marina Bravo Sobrino
1.10. Acords i resolucions
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Resolució 687/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació de
l’avortament a El Salvador
250-00795/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió
25, 25.05.2017, DSPC-C 431

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la situació de l’avortament a El Salvador (tram. 250-00795/11),
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 52192).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Expressar davant les autoritats de la República del Salvador la seva preocupació sobre la restrictiva legislació vigent en matèria d’avortament i encoratjar-les a fer
els canvis necessaris per a despenalitzar-lo.
b) Fer les accions necessàries amb la República del Salvador per a eradicar la
violència sexual en aquell país.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la vicepresidenta de
la Comissió, Marina Bravo Sobrino

1.10. Acords i resolucions

12

BOPC 431
7 de juny de 2017

3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11
TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS
I EXPERTS

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes
davant la Ponència

El dia 25 d’abril de 2017
Compareixença en ponència de Ferran Martínez i Coma, expert en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00387/11)
Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, expert en ciències polítiques,
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00389/11)
Compareixença en ponència de Jordi Barrat Esteve, professor de dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram.
353-00380/11)
Compareixença en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, en representació
d’Escons en Blanc, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00392/11)
Compareixença en ponència de Joan Manel Gómez, coordinador del Pla d’acció
de la Generalitat per a implementar el vot electrònic dels catalans residents a l’estranger, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per
als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00381/11)
Compareixença en ponència de Jordi Puiggalí Allepuz, expert en vot electrònic
de l’empresa Scytl, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00378/11)
El dia 30 de maig de 2017
Compareixença en ponència d’una representació del col·lectiu Marea Granate
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00379/11)
Compareixença en ponència de Sergi Marzabal, president de Catalans al Món,
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00382/11)
Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes

Compareixença en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte de
llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a
l’estranger (tram. 353-00383/11)
Compareixença en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor de ciències polítiques
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00384/11)
Compareixença en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències polítiques de
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00385/11)
3.01.01. Projectes de llei
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Compareixença en ponència de Josep Maria Colomer, expert en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00386/11)
Compareixença en ponència de Víctor Lapuente, expert en ciències polítiques,
amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00388/11)
Compareixença en ponència de Clara Riba, experta en ciències polítiques, amb
relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i
catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00390/11)
Compareixença en ponència de Joan Font Fàbregas, expert en ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00391/11)
Compareixença en ponència de Núria Chinchilla, en representació d’Acció per la
Democràcia, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica
per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 353-00393/11)

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS (reg. 61181).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitat pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels
que són fixats amb caràcter d’urgència ordinari, a partir del termini de presentació
d’esmenes a l’articulat.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del
08.06.2017 al 13.06.2017).
Finiment del termini: 14.06.2017; 12:00 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit
del consum
202-00058/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP CUP-CC; GP Cs; GP JS (reg. 61151; 61153; 61176).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.06.2017 al 09.06.2017).
Finiment del termini: 12.06.2017; 12:00 h.

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP CUP-CC; GP Cs; GP JS (reg. 61152; 61154; 61177).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.06.2017 al 09.06.2017).
Finiment del termini: 12.06.2017; 12:00 h.
3.01.02. Proposicions de llei
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3.01.05.

Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DEL REGLAMENT

A la presidenta del Parlament

La Comissió de Reglament, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 2017, ha estudiat el text del Proposta de reforma del Reglament del Parlament (tram. 211-00001/11),
l’Informe de la Ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Proposta de reforma parcial del Reglament del Parlament
Títol II. De l’estatut dels diputats
Capítol II. Els drets i els deures dels diputats
Article 6. Dret d’accés a la informació

1. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret a accedir a la informació, i a
obtenir-ne còpia, de l’Administració de la Generalitat, dels organismes, les empreses
i les entitats que en depenen i de les institucions i els organismes de la Generalitat
que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda
per llei. Els diputats poden demanar directament aquesta informació o, si ho consideren pertinent, poden demanar-la comunicant-ho al president o per mitjà d’aquest.
2. Les autoritats o l’administració requerides han de facilitar als diputats, per via
electrònica, preferentment, o en suport paper, la informació demanada.
3. La informació demanada s’ha de lliurar en un termini de quinze dies, prorrogable com a màxim set dies més, a comptar de l’endemà d’haver estat comunicada
la sol·licitud.
Article 10. Dret d’accés directe a la informació

1. Si el diputat es vol traslladar a les dependències de l’Administració per a consultar de manera presencial la informació i documentació demanades en exercici del
dret regulat per l’article 6, ho pot fer acompanyat, com a màxim, de dos assessors
acreditats degudament.
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 els altres organismes i entitats a què fa referència l’article 6 ha d’ésser acreditat degudament per
la secretaria general del Parlament.
Títol III. De l’organització del Parlament
Capítol IV. Les comissions
Article 48. Composició de les comissions

1. Les comissions estan formades pels membres que designen els grups parlamentaris en el nombre que determina la Mesa del Parlament d’acord amb la Junta
de Portaveus.
2. Els grups parlamentaris participen en totes les comissions en proporció a llurs
membres i, en qualsevol cas, tenen dret a tenir-hi com a mínim un representant.
3. En les comissions en què no hi ha una representació proporcional perquè el
nombre de membres no ho permet, s’hi ha d’aplicar el sistema de ponderació de vot
tant per a la presa d’acords com per a l’exercici d’iniciatives parlamentàries.
3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
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4. Els membres de les comissions poden ésser substituïts amb la comunicació
prèvia del portaveu del grup parlamentari al president del Parlament. Si les substitucions no tenen caràcter permanent, sinó que només ho són per a un determinat
punt de l’ordre del dia, d’un debat o d’una sessió, n’hi ha prou de comunicar-les al
president de la comissió abans del començament. En aquest cas, s’admeten com a
membres de la comissió, segons correspongui, tant els titulars com els substituts.
5. En els treballs de les comissions els diputats poden ésser assistits per especialistes, tècnics o membres d’entitats ciutadanes, en un nombre no superior al dels
diputats, sense excedir en cap cas el nombre de dos assistents per grup.
Article 54. Convocatòria i fixació de l’ordre del dia

1. Les comissions són convocades pel president respectiu, a iniciativa pròpia o a
petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres de la comissió.
2. L’ordre del dia és fixat per la mesa respectiva, escoltats els portaveus dels
grups parlamentaris a 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 membres de la comissió.
4. L’ordre del dia d’una comissió pot ésser alterat si aquesta ho acorda, a proposta del seu president o a sol·licitud de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part
dels diputats que en són membres. Si s’hi ha d’incloure un assumpte, s’ha de seguir
el que estableix l’article 81.3.
Article 55 bis. Assistència i publicitat de les reunions

1. Les reunions dels grups de treball són públiques.
2. Els grups de treball, a iniciativa de la mesa de la comissió, de tres grups parlamentaris o de la tercera part dels membres de la comissió, poden acordar per majoria de dos terços que les reunions no siguin públiques.
3. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar
l’assistència a les reunions dels grups de treball de les persones que hi siguin convocades.
Article 56. Compareixences i sol·licituds d’informació

1. Les comissions han de substanciar la compareixença de les autoritats o els
funcionaris que, d’acord amb una llei, tenen l’obligació de comparèixer davant el
Parlament.
1 bis. Les persones designades pel Ple del Parlament per a exercir funcions representatives o executives han de comparèixer davant l’òrgan parlamentari que ho
acordi per majoria absoluta.
2. Les comissions, per mitjà del president del Parlament, poden:
a) Demanar la informació i la documentació que necessitin al Govern, a qualsevol autoritat de la Generalitat i als ens locals de Catalunya. Les autoritats requerides,
en un termini no superior als vint-i-un dies, han de facilitar el que se’ls ha demanat o
bé han de manifestar al president del Parlament les raons fonamentades en dret per
les quals no poden fer-ho, perquè ho comuniqui a la comissió que ho ha demanat. Si
per raons de caràcter tècnic no fos possible trametre la documentació demanada, se
n’ha de facilitar la consulta, a les dependències administratives que correspongui,
a una delegació, designada per la comissió, integrada per representants de tots els
grups parlamentaris i assistida per experts, si la comissió així ho acordava.
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 dona la paraula per un
temps màxim de trenta minuts, llevat que la mesa de la comissió n’estableixi una
durada superior, perquè informin sobre l’objecte de la compareixença. Després in3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
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tervenen 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, llevat que la mesa de la comissió n’estableixi una durada superior. Els temps
màxims d’intervenció es poden reduir si ho estableix la mesa de la comissió, d’acord
amb els portaveus dels grups parlamentaris.
2. Tot seguit han d’intervenir els compareixents per tal d’informar sobre les qüestions plantejades i contestar les preguntes formulades. Els diputats poden repreguntar i demanar aclariments puntuals a les respostes donades, que han d’ésser contestades breument pels compareixents.
3. A sol·licitud dels grups, la mesa pot acordar donar un segon i un tercer torns
de preguntes i respostes.
4. Les compareixences de consellers i alts càrrecs del Govern s’han de substanciar en el termini d’un mes a comptar del dia en què s’aproven, llevat que el conseller o alt càrrec acrediti per escrit davant la Mesa del Parlament la impossibilitat de
fer-ho en aquest termini.
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 Junta 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.
L’acord de creació ha de delimitar-ne l’objectiu i l’abast, i també els continguts bàsics del pla de treball.
2. La composició i el nombre de membres de les comissions d’investigació s’han
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 poden presentar una proposta vinculant l’any. L’acord de creació de la comissió l’ha
d’adoptar la Mesa del Parlament, una vegada escoltada la Junta de Portaveus. Aquest
acord ha de determinar l’objectiu i l’àmbit d’actuació de la comissió i el contingut
bàsic del seu pla de treball, de conformitat amb la proposta presentada pels diputats
o els grups parlamentaris que n’han demanat la creació.
4. Les comissions d’investigació, abans d’iniciar llurs actuacions, han d’elaborar
i aprovar un pla de treball.
5. Les comissions d’investigació poden requerir, per mitjà del president del Parlament, qualsevol persona perquè hi presti declaració.
6. Les conclusions de les comissions d’investigació s’han de reflectir en un dictamen 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.
Article 67. Regulació de les compareixences davant les comissions
d’investigació

1. Les compareixences de testimonis davant les comissions d’investigació es regeixen per les normes següents:
a) La compareixença únicament es pot requerir amb relació a qüestions que són
competència de la Generalitat.
b) El president del Parlament signa el requeriment, en el qual han de constar de
manera fefaent l’acord de requeriment adoptat per la comissió, les dades d’identificació personal i el domicili de la persona requerida, el lloc, el dia i l’hora en què es
té la compareixença i la qüestió sobre la qual ha d’informar.

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

17

BOPC 431
7 de juny de 2017

c) La notificació del requeriment s’ha de fer quinze dies abans de la data en què ha
de comparèixer, llevat que la comissió n’acordi la urgència, en el qual cas el termini és
de cinc dies. En el cas que la compareixença no tingui lloc, la citació s’ha de reiterar
per a comparèixer al cap de tres dies, o al cap d’un dia, si se’n va acordar la urgència.
d) La persona requerida ha d’ésser advertida, en la notificació, dels seus drets, de
les seves obligacions i de les seves responsabilitats eventuals.
e) La persona requerida pot comparèixer acompanyada de qui designi per assistir-la.
f) La compareixença es té d’acord amb el procediment que prèviament estableix
la mesa de la comissió, del qual s’ha d’informar qui compareix abans que comenci
la seva intervenció.
2. La mesa de la comissió, durant els treballs d’aquesta, ha de vetllar per la salvaguarda del respecte a la intimitat, l’honor de les persones, el secret professional,
la clàusula de consciència i els altres drets constitucionals.
3. Si la persona convocada desatén, voluntàriament, el requeriment de comparèixer davant una comissió d’investigació, la Mesa del Parlament n’ha de donar compte
al ministeri fiscal, als efectes de substanciar la responsabilitat penal que hi pugui
correspondre. En la notificació inicial, se l’ha d’advertir d’aquesta possible responsabilitat penal.
4. La comissió d’investigació pot acordar compareixences d’experts perquè aportin llur opinió sobre l’afer objecte de la comissió. Aquesta circumstància ha de constar explícitament en l’acord de la comissió. La compareixença s’ha de substanciar
pel procediment que estableix l’article 58.
Article 70. Intergrups

1. La Mesa, a iniciativa de dos grups parlamentaris o de la cinquena part dels
membres del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, pot acordar constituir
intergrups parlamentaris.
2. Els intergrups parlamentaris tenen les funcions següents:
a) Promoure estudis i moviments de recerca i renovació ideològica i social.
b) Promoure la sensibilització social pel que fa a situacions de persones o grups
que requereixen una protecció especial.
c) Promoure relacions de solidaritat i d’amistat amb altres pobles, països i cultures.
3. Els intergrups parlamentaris són integrats per un membre de cada grup parlamentari i tenen un coordinador escollit per llurs membres, el qual representa l’intergrup i en convoca i presideix les reunions.
4. En els treballs dels intergrups hi poden participar especialistes, tècnics o
membres d’entitats ciutadanes, els quals poden assistir a les reunions al Parlament,
en un nombre no superior al dels diputats.
5. Els intergrups parlamentaris no poden promoure iniciatives ni tramitacions
parlamentàries.
6. El Parlament ha de posar a disposició dels intergrups mitjans materials i personals perquè puguin complir les funcions que tenen encomanades.
7. Les reunions de treball dels intergrups poden ésser públiques si així ho acorda
la majoria dels membres.
Títol IV. Del funcionament del Parlament
Capítol I. Les disposicions generals de funcionament
Article 77. Classes de sessions. Convocatòria i ordre del dia de les
sessions extraordinàries

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.
2. El Parlament es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries. Les sessions
extraordinàries són les que es fan fora dels períodes de sessions; són convocades pel
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president del Parlament, per acord de la Diputació Permanent, a proposta de tres
grups parlamentaris o de la quarta part dels diputats, o bé a petició de grups parlamentaris o de membres que en representin la majoria absoluta. També es reuneix en
sessió extraordinària a petició del president de la Generalitat. L’acord o la petició ha
de proposar un ordre del dia per a la sessió extraordinària sol·licitada.
3. La convocatòria i la fixació de l’ordre del dia de les sessions extraordinàries,
tant de les comissions com del Ple, s’han de fer d’acord amb el que aquest reglament
estableix per a les sessions ordinàries del Ple.
4. En l’ordre del dia de la sessió plenària extraordinària, s’han d’incloure necessàriament els procediments o les tramitacions que figuren en la petició de la presidència de la Generalitat, els acordats per la Diputació Permanent o els que tenen el
suport dels grups parlamentaris o del nombre de membres que estableixen imperativament lleis específiques per a procediments concrets.
5. Tota persona pot demanar d’assistir com a públic a una sessió del Ple del Parlament. Per a fer-ho, es pot adreçar als grups parlamentaris, perquè ho demanin en
nom seu, o bé pot fer la seva petició al departament corresponent del Parlament. El
Parlament ha d’habilitar un mecanisme per a facilitar aquest procés i ha de gestionar
les peticions en funció de les circumstàncies i de la disponibilitat d’accés.
6. El Parlament ha d’habilitar un mecanisme anàleg al del Ple per a facilitar l’assistència dels ciutadans que ho demanin a les sessions de les comissions.
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, i també el sentit del vot de cada grup parlamentari i, si s’escau, dels diputats que voten en un sentit diferent del grup al qual pertanyen.
2. Les actes han d’ésser signades per un dels secretaris, tenir el vistiplau del
president respectiu i restar a disposició dels diputats a la secretaria general del Parlament. Si no hi ha cap reclamació sobre el contingut, s’entén que s’aproven; altrament, s’han de sotmetre a la decisió de l’òrgan corresponent en la sessió següent.
Article 78 bis. Horaris

La Mesa del Parlament i les meses de les comissions, en l’elaboració de l’ordre
del dia, les convocatòries i l’ordenació dels debats, han de tenir en compte la conciliació de la vida familiar, laboral i personal en la determinació de l’horari d’inici i
final de les sessions.
Article 93. Delegació de vot

1. Els diputats que amb motiu d’una baixa per maternitat o paternitat no puguin
complir el deure d’assistir als debats i les votacions del Ple i de les comissions de les
quals són membres poden delegar el vot en un altre diputat.
2. Els diputats poden delegar el vot en els supòsits d’hospitalització, malaltia
greu o incapacitat perllongada degudament acreditades. La Mesa del Parlament ha
d’establir els criteris generals per a delimitar els supòsits que permeten la delegació.
3. La delegació de vot s’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la Mesa del Parlament, en el qual han de constar el nom i cognoms de la persona que delega el vot
i de la qual rep la delegació, i també els debats i les votacions en què s’ha d’exercir
o, si escau, la durada de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la sol·licitud, estableix el procediment per a exercir el vot delegat, que pot incloure el vot telemàtic
si és possible i es pot exercir amb plenes garanties.
Capítol II. El procediment legislatiu
Article 115. Sol·licitud i tramitació

1. Una vegada tingut el debat de totalitat i sempre que en resulti la tramitació
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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’experts 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 ponència 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. En ambdós casos les compareixences són públiques.
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. 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.
5. 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 parlamentari, els temps d’intervenció dels compareixents poden ésser diferents en els termes
que acordi la comissió en el moment d’aprovar les compareixences.
Article 118. Informe de la ponència i dictamen de la comissió

1. La comissió, després de finalitzat el període de presentació d’esmenes a l’articulat, ha d’encarregar la redacció d’un informe a la vista del projecte o de la proposició de llei i de les esmenes presentades, en un termini de quinze dies, a una
ponència formada per un membre de la comissió en representació de cada grup parlamentari, o a un de sol. Si es designa un ponent que no és membre de la comissió,
s’ha de comunicar a quin diputat substitueix per a aquella tramitació. L’acord de nomenar un ponent únic ha d’ésser adoptat per les tres cinquenes parts dels membres
de la comissió.
2. La ponència pot recomanar a la comissió l’adopció d’esmenes i pot proposar
esmenes transaccionals entre les ja presentades i el text inicial del projecte o de la
proposició de llei, i ha d’indicar, en tot cas, les modificacions que comporten respecte a aquest text inicial. La ponència, si és col·legiada, pot proposar, per unanimitat, noves esmenes. Correspon a la ponència, assessorada pels serveis jurídics i
lingüístics, d’elevar a la comissió propostes de tècnica legislativa i d’adequació a les
regles i als usos formals i lingüístics del Parlament respecte als projectes i les proposicions de llei.
3. L’informe es considera acabat un cop ha estat signat pel relator o pels ponents
que representen, d’acord amb el sistema de vot ponderat establert per aquest reglament, la majoria de la comissió que ha nomenat la ponència. L’informe de la ponència ha d’ésser publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
4. La ponència col·legiada ha de designar, d’entre els seus membres, un relator,
que ha de dur a terme les funcions de coordinació dels treballs de la ponència i de
portaveu en les discussions en la comissió.
4 bis. En els treballs de les ponències hi poden participar experts, tècnics o representants d’entitats, organitzacions i grups socials. Aquestes persones poden assistir a les reunions de les ponències i intervenir-hi, d’acord amb els criteris que
estableixi la mateixa ponència. Els grups parlamentaris designen les persones que
poden assistir a les reunions de les ponències, si escau, el nombre de les quals no pot
ésser superior al dels diputats ponents del grup que assisteixin a la reunió.
5. Un cop acabat l’informe de la ponència, la comissió elabora el dictamen del
projecte o de la proposició de llei. El debat comença amb la presentació que fa de
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l’informe el relator de la ponència. Sens perjudici de les agrupacions per blocs d’articles que el president de la comissió pugui proposar, a continuació es discuteixen i
voten, article per article, tot l’articulat i les esmenes, i poden fer ús de la paraula els
esmenants de l’article i la resta de membres de la comissió.
6. La mesa de la comissió pot admetre a tràmit esmenes transaccionals presentades per escrit per un membre de la comissió durant l’elaboració del dictamen, si
tendeixen a assolir un acord entre les esmenes ja formulades i el text de l’article,
la qual cosa comporta la retirada de les esmenes respecte a les quals es transigeix.
Així mateix es poden admetre a tràmit noves esmenes si són signades per tots els
grups parlamentaris presents. També es poden admetre a tràmit esmenes tècniques,
les quals tenen per finalitat llevar del text les incorreccions i els errors tècnics, terminològics o gramaticals.
7. En la direcció dels treballs de la comissió, el president i la mesa compleixen
les funcions que aquest reglament confereix al president i a la Mesa del Parlament.
8. A petició de tots els grups parlamentaris, la comissió pot decidir assumir l’informe de la ponència, si aquesta ha estat col·legiada, i elevar com a dictamen al Ple
del Parlament el text del projecte de llei o de la proposició de llei que s’hi proposa.
Article 125 bis. Integració d’iniciatives

1. Les iniciatives legislatives que tenen un contingut similar es poden integrar en
una única tramitació si els proposants respectius ho acorden.
2. La Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, ha de determinar el procediment per a integrar els textos de les iniciatives a què es refereix
l’apartat 1.
Article 128. Presentació i tramitació

1. La tramitació del projecte de llei de pressupostos es fa pel procediment que
estableix aquest apartat i, supletòriament, s’hi aplica el procediment legislatiu comú.
2. El projecte de llei de pressupostos té preferència en la tramitació respecte als
altres treballs parlamentaris.
3. La Mesa del Parlament, un cop admès a tràmit el projecte de llei de pressupostos, ha d’obrir dos períodes d’esmenes que s’inicien el mateix dia; 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.
3 bis. La Mesa ha d’habilitar, dins els set primers dies del termini de presentació d’esmenes a la totalitat, un període perquè cada conseller comparegui davant la
comissió que correspongui per a informar sobre el contingut del pressupost de cada
departament i dels organismes i les entitats que en depenen.
4. Les esmenes a qualsevol article o disposició o a l’estat de despeses del projecte
de llei de pressupostos que comporten augment de crèdit en algun concepte només
són admeses 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.
Article 130. El debat de totalitat de les seccions pressupostàries

El debat de totalitat de les seccions pressupostàries es té en sessions públiques
convocades amb caràcter específic a les comissions legislatives que correspongui
d’acord amb el procediment següent:
a) La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, ha de determinar
les comissions competents per raó de la matèria per a tramitar cada esmena a la totalitat de les seccions.
b) La sessió de cada comissió s’inicia amb la defensa de les esmenes a la totalitat per part dels grups parlamentaris que n’hagin presentat, per un temps màxim
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de quinze minuts cada un. Als efectes del debat, es considera que el pressupost del
departament inclou també el dels organismes, les entitats i les empreses que en depenen.
c) Un cop feta la defensa de les esmenes, es pot fer un torn en contra per un
temps màxim de quinze minuts si només un grup parlamentari havia presentat esmena a la totalitat o per aquest temps incrementat en cinc minuts més per cada esmena addicional si més d’un grup n’havia presentat.
d) Si hi ha hagut un torn en contra, els grups que han defensat esmenes i els que
s’hi han oposat poden intervenir de nou durant un temps màxim de cinc minuts
cada un.
e) Els grups que no han intervingut en el debat poden manifestar llur posició per
un temps màxim de deu minuts cada un.
f) Un cop finit el debat, s’han de sotmetre a votació les esmenes en la comissió
que les ha debatudes.
g) Si una de les comissions acorda el retorn d’una secció, el president de la comissió ho ha de comunicar al president del Parlament, a fi que la ratificació de
l’acord se sotmeti al Ple. Si el Ple ratifica l’acord, la secció pressupostària es té per
rebutjada i s’ha de tornar al Govern perquè en presenti una de nova.
h) Si el Govern no retira el projecte de llei de pressupostos, la tramitació del projecte en el Ple resta en suspens fins que el Govern no trameti un nou pressupost de
la secció rebutjada i aquest sigui acceptat pel Ple.
Article 135. Requisits

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 simplicitat 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 escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.
2. Una proposició de llei, a sol·licitud del grup parlamentari promotor, es pot tramitar directament en lectura única. L’acord de tramitar en lectura única una proposició de llei correspon al Ple del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus.
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.
Article 138. La tramitació en comissió de les proposicions de llei
d’iniciativa legislativa popular i el debat subsegüent en el Ple

1. Una vegada tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar la iniciativa legislativa, la comissió promotora pot participar en la tramitació davant la comissió
parlamentària corresponent per mitjà de les actuacions següents:
a) Ésser escoltada en els termes que aquest reglament estableix per a les compareixences de les organitzacions i els grups socials en el procediment legislatiu, abans
que s’obri el període de presentació d’esmenes a l’articulat.
b) Proposar compareixences de persones i entitats en el tràmit a què fa referència
la lletra a. Aquestes compareixences han d’ésser sotmeses a votació de la comissió
legislativa corresponent.
c) Designar un representant perquè assisteixi a la primera reunió de la ponència
nomenada per la comissió.
d) Participar, per mitjà del seu representant, amb veu però sense vot, en les reunions de la ponència.
2. Una vegada dictaminada la proposició de llei en comissió, el debat en el Ple
comença amb la intervenció dels promotors de la iniciativa.
3. La comissió promotora, als efectes del que estableixen els apartats 1 i 2, ha
de designar un representant i un suplent mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la
comissió. El representant i el suplent han d’ésser membres de la comissió promotora.
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4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del Parlament propostes o
queixes relatives a la tramitació de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la
Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en el termini de quinze dies a
comptar de la recepció de les dites propostes o queixes.
Capítol III. L’impuls i el control de l’acció política i de govern
Article 157. Presentació i substanciació

1. Els diputats i els grups parlamentaris poden formular interpel·lacions al Govern. Les interpel·lacions s’han de tramitar en el Ple.
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 Govern en qüestions de política general
que siguin competència d’algun o alguns dels seus departaments, i han de determinar-ne l’objecte o l’abast material.
3. La Mesa, en qualificar l’escrit d’una interpel·lació, pot considerar que el contingut no s’ajusta a aquest tipus de tramitació, segons el que estableix l’apartat 2; si
és així, n’ha d’ordenar la tramitació com a pregunta a respondre per escrit.
4. Les interpel·lacions s’han de presentar al Registre General del Parlament en el
termini que fixa la Mesa per a cada període de sessions. Un cop admeses a tràmit,
se n’ha d’informar immediatament el Govern i els grups parlamentaris. Les interpel·
lacions no incloses en l’ordre del dia decauen automàticament.
5. En aprovar el calendari de sessions plenàries del període, la Mesa, d’acord
amb la Junta de Portaveus, estableix el nombre màxim d’interpel·lacions que poden
ésser substanciades en cada sessió i la distribució proporcional d’aquestes entre els
grups parlamentaris durant tot el període.
6. Qui formula la interpel·lació i qui l’ha de respondre, conjuntament, poden sol·
licitar al president, una única vegada, que aquesta no se substanciï; en aquest cas, la
interpel·lació posposada s’ha d’incloure necessàriament en l’ordre del dia de la sessió
plenària següent; altrament, decau.
7. Per a substanciar una interpel·lació, primer intervé qui la formula, i després, la
persona interpel·lada. La substanciació es clou amb els torns de rèplica de qui l’ha
formulada i de contrarèplica de qui ha estat interpel·lat. Les primeres intervencions
no poden durar més de deu minuts, i les de rèplica, més de cinc minuts.
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 a les dotze del migdia del primer dilluns de la setmana posterior a la
setmana en què s’ha substanciat la interpel·lació o, si aquest és festiu, del primer dia
hàbil següent. Les mocions subsegüents a interpel·lacions substanciades en la darrera sessió plenària d’un període de sessions es poden presentar 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, hi poden presentar esmenes fins al mateix dilluns
de la setmana del ple en què s’ha de substanciar o del primer dia hàbil posterior si
aquell és festiu. 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 presentar transaccions fins al mateix moment de tancament del Registre del dia hàbil anterior a 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.
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Article 178. Debat de l’informe anual

1. La Mesa del Parlament, un cop rebut l’informe anual que el Síndic de Greuges
ha de presentar al Parlament, n’ordena la publicació i el tramet a la Comissió del
Síndic de Greuges.
2. La Mesa de la Comissió, juntament amb els representants dels grups i havent
escoltat el Síndic de Greuges, determina el sistema de debat en comissió de l’informe del Síndic de Greuges. El debat s’ajusta al procediment següent: s’inicia amb
una exposició del síndic de greuges; tot seguit, pot intervenir un representant de cadascun dels grups parlamentaris per a formular preguntes, demanar aclariments o
debatre les recomanacions del síndic de greuges; després de les respostes del síndic
de greuges, la Mesa de la Comissió pot obrir un nou torn.
3. El debat de l’informe en el Ple s’ajusta al procediment següent: el síndic de
greuges exposa oralment un resum general de l’informe; tot seguit, pot intervenir un
representant de cadascun dels grups parlamentaris, per a fixar la posició global del
grup respecte a l’informe i les recomanacions del Síndic, per un temps màxim de
quinze minuts. La presidència, a sol·licitud del síndic o d’un grup parlamentari, pot
obrir un nou torn d’una duració màxima de deu minuts. Amb motiu d’aquest debat
no es poden presentar propostes de resolució.
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 en la Comissió del
Síndic de Greuges, en la comissió objecte de l’informe o al Ple segons la Mesa determini, d’acord amb la Junta de Portaveus, en funció de la naturalesa de l’informe.
Capítol VII. Les relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes
Article 187 bis. Compareixences dels responsables econòmics i
financers dels partits polítics

Els responsables econòmics i financers dels partits polítics amb representació
parlamentària poden demanar de comparèixer davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar dels comptes i de les fonts de finançament anuals de
llurs partits. Aquesta compareixença s’ha de substanciar en la tramitació de l’informe anual de la Sindicatura de Comptes sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades.
Títol VI. De la transparència en l’activitat parlamentària
Capítol I. Transparència
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 Portaveus.
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 nomenament dels quals correspon al Parlament.
g) Els pronunciaments judicials en què s’hagi constatat la lesió dels drets fonamentals dels diputats o dels ciutadans als quals representen per les decisions, els
acords o els actes dels diferents òrgans parlamentaris.
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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 dades 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 pública i bon govern.
4. El Parlament, sempre que sigui possible, ha de publicar la informació en format digital i ha d’usar programari lliure i de codi obert.
Capítol V. Prevenció i lluita contra la corrupció i el frau
Article 221 bis. Mecanisme català de prevenció i lluita contra la
corrupció i el frau

1. El Mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau ha de
trametre anualment un informe sobre les tasques dutes a terme i sobre les seves conclusions a la comissió competent en afers institucionals.
2. En el marc de la comissió competent en afers institucionals, dins els trenta
dies de la recepció de l’informe, s’ha d’incloure un punt a l’ordre del dia a l’efecte
que pugui 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. Amb motiu d’aquest debat, es poden presentar propostes de resolució.
3. Pot comparèixer una representació del Govern, si aquest ho demana, amb un
torn d’intervenció prèvia als grups, sense límit de temps, per a donar compte de la
seva posició respecte a la lluita contra la corrupció i el frau.
Article 221 ter. Compareixences sobre la prevenció i la lluita contra la
corrupció i el frau

1. El Parlament, per acord de la comissió competent en la matèria, pot demanar
la compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del
fiscal en cap de Catalunya perquè informin sobre les investigacions i les causes judicials obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya durant l’any anterior, i sobre llurs
resultats pel que fa a l’aclariment, les reparacions i les garanties de no reiteració.
2. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha de comparèixer anualment
davant la comissió competent en la matèria per a presentar la memòria que estableix
la Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Aquesta memòria ha d’incloure la informació relativa a les investigacions i les causes judicials obertes per corrupció i frau
fiscal com a conseqüència de les actuacions de l’Oficina, i llurs resultats pel que fa
a l’aclariment dels fets, les reparacions i les garanties de no reiteració.
Nova Disposició Addicional
Segona. Ús de llenguatge no sexista

En les comunicacions, les declaracions i els treballs del Parlament s’ha de vetllar,
en la mesura que sigui possible, per l’ús d’un llenguatge no sexista.
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Disposicions finals de la reforma parcial del Reglament
Disposicions finals
Primera. Entrada en vigor

Aquesta reforma del Reglament del Parlament entra en vigor l’endemà d’haver
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Segona. Text refós

S’autoritza la Mesa del Parlament, una vegada escoltada la Junta de Portaveus,
perquè aprovi un text refós del Reglament del Parlament, que ha d’integrar les modificacions introduïdes per aquesta reforma. Aquesta autorització inclou la facultat
d’harmonitzar els textos objecte de reforma, inclosa l’adaptació lingüística pel que
fa a les denominacions referides a persones, i la de reordenar la numeració dels títols, els capítols, les seccions i els articles del text resultant, si escau.
Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Article 135. Requisits (modificació de l’apartat 2)
Esmena 1
GP Socialista (3)
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 simplicitat 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 escoltada 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:
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’Autonomia, 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.»
Esmena 2
GP de Ciutadans (5)
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 per3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
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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 referides 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.
Apartat 1
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
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 Comissió 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.
Apartat 2
Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
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 perquè
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.
Apartat 3
Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
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.
Addició de nous apartats
Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
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 lectura 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.

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

27

BOPC 431
7 de juny de 2017

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
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, prevista en l’article 132 del Reglament
2. Els que comportin el desenvolupament bàsic de l’Estatut d’autonomia de Catalunya a què es refereix l’article 122 del Reglament.
3. Els que afectin al Títol Preliminar o al Títol Primer de Drets, Deures i Principis Rectors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
En aquests supòsits el procediment legislatiu serà el previst en el procediment
legislatiu comú.
Altres Propostes de Reforma del Reglament
Article 12. Drets econòmics i règim dels drets
Apartat 2
Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició a l’article 12.2

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.
Article 25. Causes de suspensió
Addició de nous apartats
Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)
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 mesos. 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 prèviament suspès.
Article 37. Les funcions de la Mesa del Parlament
Apartat 3
Lletra f
Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
D’addició a l’article 37.3 lletra f

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 neteja, manteniment i restauració aquests seran desenvolupats directament per personal
propi del Parlament no sent-ne possible l’adjudicació a un tercer.
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Article 81. Elaboració i modificació de l’ordre del dia
Apartat 3
Esmena 29
GP Socialista (1)
De supressió i d’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat tercer de
l’article 81

«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 reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit en sentit contrari, per
majoria absoluta de dues terceres parts.»
Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
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 membres 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 reglamentaris 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 tràmits reglamentaris, si s’acorda per unanimitat.
Esmena 31
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 81

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 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.
Article 105. Declaració d’urgència
Apartat 1
Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació de l’article 105.1

1. La Mesa del Parlament ha d’acordar que un assumpte es tramiti pel procediment d’urgència, si ho demanen el Govern, tres grups parlamentaris o una cinquena
part dels diputats.
Esmena 35
GP de Ciutadans (3)
De modificació de tot 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 procediment
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.
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3. La declaració d’urgència comporta la reducció a la meitat dels terminis xats
amb caràcter ordinari.
Article 106. Publicacions oficials
Apartat 4
Esmena 36
GP Socialista (2)
D’addició d’una nova esmena, que modifica l’apartat quart de l’article 106

«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
siguin reproduïts i repartits als membres de l’òrgan abans que siguin publicats, llevat
del cas dels projectes i les proposicions de llei.»
Article 115. Sol·licitud i tramitació
Addició de nous apartats
Esmena 38
GP de Ciutadans (6)
D’addició a l’article 115

3 bis. A excepció de motius excepcionals i fonamentats, la comissió haurà de procurar 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.
Article 120. Tramitació
Apartat 2
Esmena 40
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De supressió de l’article 120.2

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 inconstitucionalitat 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.
Article 126. Ponència redactora
Apartat 1
Esmena 41
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article 126 que passa a tenir el següent redactat

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 cambra, pot
decidir que en aquestes matèries la iniciativa parlamentària sigui exercida pel conjunt dels grups parlamentaris. Amb aquesta finalitat, la comissió que designi la Mesa
del Parlament ha de constituir una ponència, amb representació de tots 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 pròrroga atorgada expressament. Per a publicar la proposició, se segueix el que disposa l’article 112.
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Article 137. El debat de totalitat de les iniciatives legislatives populars
Esmena 44
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
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 comunicació 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 parlamentària
de la proposició de llei. La Mesa del Parlament ha de comunicar a la comissió promotora les dates d’inici i de finiment del termini.
1 bis. Els grups parlamentaris no podran presentar esmenes a la totalitat als debats 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 ordinari del període de sessions següent.
3. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix quan el Parlament està dissolt, es rehabilita automàticament un nou termini de dos mesos a comptar de l’endemà 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’esmenes a la totalitat.
4. El debat de totalitat comença per la presentació de la proposició de llei a càrrec 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 després que ho hagi fet el representant de la comissió promotora.
Disposicions finals
Primera
Esmena 53
GP de Ciutadans (8)
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.
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3.01.10.

Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau
de Catalunya
221-00012/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 61448).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.06.2017 al 12.06.2017).
Finiment del termini: 13.06.2017; 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 violència intrafamiliar
250-00979/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 61452 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 02.06.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61452)

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

1. Coordinar, a través del Departament de Treball l’anàlisi i l’estudi de la violència intrafamiliar. Promoure a través de la Direcció General de Famílies i el Pla
Integral de suport a les Famílies polítiques preventives i pal·liatives d’aquest tipus
de violència.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

a) Justícia, per tal de millorar l’aplicació de les lleis per part dels operadors jurídics i garantir l’accés de les víctimes al sistema judicial, i
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió

3. Crear un telèfon d’ajuda gratuït que ofereixi assistència psicològica i assessorament legal per tal d’atendre a les víctimes d’aquest tipus de maltractament.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió

4. Realitzar campanyes de divulgació i sensibilització multicanal, per tal de donar informació sobre aquest fenomen i donar a conèixer les possibles vies d’actuació.

3.01.10. Propostes de normes de règim interior
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Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans
per a l’explotació sexual
250-00980/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 61451 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 02.06.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61451)

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

1. Continuar desenvolupant el Pla d’Acció contra el Tràfic d’Éssers Humans, pla
específic de lluita integral contra el proxenetisme, les màfies i el crim organitzat.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i addició

2. Sol·licitar la participació de la PG-ME en institucions internacionals i organismes nacionals de coneixement, coordinació i intel·ligència policial, que comportaria millorar la tasca de les unitats especialitzades i l’eficàcia de la seva activitat,
així com adequar els recursos contra el crim organitzat de tràfic i explotació de persones a les circumstàncies i necessitats en aquest àmbit.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió

3. Derogar el Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació i supressió

e. Participar en qualsevol instrument o acord global per perseguir, de manera coordinada i eficaç entre tots els països que se sumin a aquest, la menyspreable xacra
de la Tracta de Persones amb fins d’explotació sexual.
Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació

f. Participar en els òrgans que s’estableixin a l’efecte per abordar qualsevol proposta legislativa integral encaminada a lluitar contra la tracta d’éssers humans amb
fins de explotació sexual, que estableixi mecanismes adequats per a la prevenció,
reforci la persecució d’ofici del delicte, eviti la publicitat de contingut sexual i posi
en marxa serveis i programes de protecció social i recuperació integral de les persones que han estat explotades.
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Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-00988/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 61449 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 02.06.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61449)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure entre els
criteris tècnics que avaluen l’adequació de l’oferta de les empreses licitadores dels
concursos públics per a l’adjudicació dels serveis de restauració i/o càtering que
porti a terme el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’hagi de tenir en
consideració els ingredients que poden causar al·lèrgies o intoleràncies

3.10.25. Propostes de resolució
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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 Governació,
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre la situació
de les ocupacions il·legals d’habitatges i la coordinació amb les
administracions locals
354-00175/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Eva Martínez Morales, juntament amb una altra diputada del GP SOC (reg. 60553).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses+sió informativa: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 01.06.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge amb el conseller d’Interior
sobre els expedients sancionadors contra activistes que van
participar en accions contra els desnonaments
354-00176/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CUP-CC (reg. 60584).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 01.06.2017.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01504/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01505/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01506/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell
Comarcal del Barcelonès
352-01507/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del
Barcelonès
352-01508/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01509/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01510/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01511/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01512/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60520).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01513/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60521).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01514/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60521).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01515/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60521).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01516/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60521).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

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

38

BOPC 431
7 de juny de 2017

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01517/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60521).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01518/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60521).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01519/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60521).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de
llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01520/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60521).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis,
personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01521/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60521).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01522/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01523/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01524/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició de
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01525/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01526/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01527/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01528/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01529/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01530/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 60522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Garrido Delgado, en
representació dels funcionaris del Consell Comarcal del Barcelonès,
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal
del Barcelonès
352-01531/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 60622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Morelló Baiget, en
representació dels treballadors laborals del Consell Comarcal del
Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01532/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 60622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès,
president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01533/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei
de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01534/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant
dels funcionaris en el comitè sindical del Consell Comarcal del
Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01535/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant
dels treballadors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal
del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01536/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01538/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident
executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01539/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident
executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01542/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01543/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de
Sant Adrià del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01544/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01545/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa
de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01546/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez,
alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01547/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès,
president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01548/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics
del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01549/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal
del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01550/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01551/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat,
conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01552/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del
Barcelonès
352-01553/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident
executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01556/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis,
personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01557/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de
Sant Adrià del Besòs, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació
del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions,
serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat
corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01558/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa
de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de
llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01559/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa
de Badalona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis,
personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01560/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez,
alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01561/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès,
president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01562/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics
del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01563/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal
del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis,
personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01564/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01565/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat,
conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01566/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb
relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del
Barcelonès
352-01567/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident
executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01570/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01571/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de
Sant Adrià del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01572/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01573/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa
de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01574/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez,
alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01575/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès,
president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01576/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics
del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01577/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal
del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01578/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01579/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat,
conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01580/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del
Barcelonès
352-01581/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès,
president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01582/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei
de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01583/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant
dels funcionaris en el comitè sindical del Consell Comarcal del
Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01584/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant
dels treballadors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal
del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01585/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei
de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01587/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident
executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01588/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès,
president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01589/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de
llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01590/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant
dels funcionaris en el comitè sindical del Consell Comarcal del
Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis,
personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01591/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant
dels treballadors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal
del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis,
personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01592/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de
llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01594/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident
executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01595/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC (reg. 60798).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè
doni explicacions del nou model de centres
356-00662/11
SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs (reg. 59304).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 01.06.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i del Consell Comarcal del
Baix Llobregat davant la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge perquè informin sobre les conclusions del
congrés «Baix Llobregat a debat»
356-00674/11
SOL·LICITUD

Presentació: Marc Solsona i Aixalà, del GP JS, Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs,
Eva Martínez Morales, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC, Joan Garriga Quadres, del GP CUP-CC (reg. 60302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 01.06.2017.
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