
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sa-
nitaris
200-00025/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 5

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa especial de sego-
na activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels cossos de policies locals i del Cos 
de Bombers de la Generalitat
202-00063/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer de Sant Pere Més 
Baix, de Barcelona
250-01074/11
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer d’en Robador, de Bar-
celona
250-01075/11
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la demarcació de Girona
250-01093/11
Esmenes presentades 7

Proposta de resolució sobre el manteniment del Parc de Bombers del Pont de Suert
250-01097/11
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre el millorament de la coexistència de l’os amb els ha-
bitants del territori
250-01111/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el suport a la candidatura d’Aran perquè sigui declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
250-01112/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el centre de dia per a la gent gran de Trinitat Vella, de 
Barcelona
250-01114/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8
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Proposta de resolució sobre les permutes entre membres del Cos de Mossos d’Es-
quadra i membres de les policies locals
250-01116/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-01117/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’àmbit geogràfic i administratiu del 
Lluçanès i el desenvolupament d’un pla pilot d’experimentació comarcal
250-01118/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-01123/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre dos centres d’atenció primària de Cerdanyola del Vallès
250-01128/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la seguretat a la zona oest de Figueres
250-01130/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a pal·liar la manca de socor-
ristes a les platges i les piscines públiques
250-01140/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la Llei d’educació
250-01141/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre els drets d’autor a Televisió de Catalunya
250-01142/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la desaparició a l’Argentina de l’activista social Santi-
ago Maldonado
250-01144/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00013/11
Resolució 11

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les seves actuacions
354-00188/11
Sol·licitud i tramitació 11

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el seu programa de govern
354-00191/11
Sol·licitud i tramitació 11

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les actuacions previstes al capdavant del Departament d’Interior
354-00197/11
Sol·licitud i tramitació 12

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els darrers canvis en el Departament d’Interior
354-00198/11
Sol·licitud i tramitació 12
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els dispositius emprats per a evitar l’ocupació massiva de pisos al barri de la 
Mina, de Sant Adrià de Besòs
354-00199/11
Sol·licitud i tramitació 12

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els objectius i les actuacions que preveu dur a terme al capdavant del De-
partament d’Interior
354-00200/11
Sol·licitud i tramitació 12

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre l’operatiu de seguretat i d’emergències desplegat arran dels atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost
354-00212/11
Sol·licitud i tramitació 13

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les informacions que s’han publicat amb relació als atemptats de Barcelona 
i Cambrils del 17 d’agost
354-00214/11
Sol·licitud i tramitació 13

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

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuacions que preveu dur a terme al capdavant 
de la Direcció General de la Policia
356-00736/11
Sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els objectius i les actuacions que preveu dur a terme 
al capdavant de la Direcció General de la Policia
356-00738/11
Sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de Pere Soler, director general de la Policia, i de Josep 
Lluís Trapero, major del Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè in-
formin sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona 
que presumptament va atropellar un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre de 2016
356-00740/11
Sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença de Jordi Jané, exconseller d’Interior, davant la Comis-
sió d’Interior amb relació a les informacions que s’han publicat sobre els atemptats 
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost
356-00757/11
Sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença d’Albert Batlle, ex-director general de la Policia, davant 
la Comissió d’Interior amb relació a les informacions que s’han publicat sobre els 
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost
356-00758/11
Sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior amb relació a les informacions que s’han publicat sobre els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost
356-00759/11
Sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença del major dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió 
d’Interior amb relació a les informacions que s’han publicat sobre els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost
356-00760/11
Sol·licitud 15
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i 
Productes Sanitaris
200-00025/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 69529; 69618).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 27.09.2017 al 29.09.2017).
Finiment del termini: 02.10.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 69541; 69619; 69688; 69717).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.09.2017 al 27.09.2017).
Finiment del termini: 28.09.2017; 12:00 h.

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa 
especial de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels 
cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat
202-00063/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 69542; 69620).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 27.09.2017 al 29.09.2017).
Finiment del termini: 02.10.2017; 12:00 h.
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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 seguretat al voltant del carrer de Sant 
Pere Més Baix, de Barcelona
250-01074/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67764; 67843 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67764)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 1

1. Estudiar, en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, i d’acord amb 
les dades delinqüencials, la possibilitat d’incrementar la presència policial al Dis-
tricte de Ciutat Vella.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67843)

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

1. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra continuarà treballant, en 
coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, per millorar la seguretat i convi-
vència la presència de policia dels Mossos d’Esquadra a la zona del carrer Sant Pere 
Més Baix i voltants per a millorar la seguretat i convivència

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer d’en 
Robador, de Barcelona
250-01075/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67765; 67844 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67765)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 1

1. Estudiar, en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, i d’acord amb 
les dades delinqüencials, la possibilitat d’incrementar la presència policial al Dis-
tricte de Ciutat Vella.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67844)

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

1. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra continuarà treballant, en co-
ordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, per millorar la seguretat i convivèn-
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cia la presència de policia dels Mossos d’Esquadra en la zona del carrer Robadors i 
voltants per millorar la seguretat i la convivència.

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

2. Rebre les denúncies per les ocupacions il·legals que puguin tenir lloc al car-
rer Robadors, i continuar investigant si en aquests habitatges s’hi està o no traficant 
amb droga o qualsevol altra activitat delictiva que es pugui produir en aquests im-
mobles.

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la 
demarcació de Girona
250-01093/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67842 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67842)

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

1. Incrementar els efectius policials a la demarcació de Girona en la mesura que 
sigui possible incorporar agents de noves promocions d’accés al cos de Mossos d’Es-
quadra.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 2

2. Incrementar les unitats especialitzades en bandes organitzades a la demarca-
ció de Girona amb la incorporació d’agents de noves promocions d’accés al cos de 
Mossos d’Esquadra.

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

3. Potenciar les mesures de col·laboració amb la resta de forces i cossos de segu-
retat, posant especial èmfasi en la comunicació operativa, i integrar la PG-ME en 
els òrgans d’avaluació de l’amenaça terrorista i del crim organitzat.

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

4. Si fos necessari, incrementar de forma puntual els efectius policials en la de-
marcació de Girona per fer front a la temporada estival, en el marc del Pla de reforç 
d’estiu en zones costeres.
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Proposta de resolució sobre el manteniment del Parc de Bombers del 
Pont de Suert
250-01097/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69253 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69253)

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

2. Implementar la dotació dels recursos humans i material suficients en funció de 
les necessitats derivades de la estacionalitat d’acord amb el Pla Estratègic de la Di-
recció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, aprovat per l’Acord 
de Govern GOV/126/2016.

Proposta de resolució sobre el millorament de la coexistència de l’os 
amb els habitants del territori
250-01111/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69689).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el suport a la candidatura d’Aran perquè 
sigui declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
250-01112/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69690).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el centre de dia per a la gent gran de 
Trinitat Vella, de Barcelona
250-01114/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69691).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les permutes entre membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra i membres de les policies locals
250-01116/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69692).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-01117/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69693).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’àmbit geogràfic 
i administratiu del Lluçanès i el desenvolupament d’un pla pilot 
d’experimentació comarcal
250-01118/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69645).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-01123/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69646).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre dos centres d’atenció primària de 
Cerdanyola del Vallès
250-01128/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69694).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat a la zona oest de Figueres
250-01130/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69695).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a pal·liar la 
manca de socorristes a les platges i les piscines públiques
250-01140/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69696).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 26.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la 
Llei d’educació
250-01141/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 69288; 69347).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2017 al 02.10.2017).
Finiment del termini: 03.10.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els drets d’autor a Televisió de 
Catalunya
250-01142/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 69348).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2017 al 02.10.2017).
Finiment del termini: 03.10.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la desaparició a l’Argentina de l’activista 
social Santiago Maldonado
250-01144/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 69289; 69349).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2017 al 02.10.2017).
Finiment del termini: 03.10.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00013/11

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya el dia 26 de setembre de 2017.

Resolc:
Delegar les funcions que em corresponen com a presidenta del Parlament en el 

vicepresident primer, l’Il·lm. Sr. Lluís Guinó i Subirós, el 26 de setembre de 2017, o, 
eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00013/11).

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2017
Carme Forcadell i Lluís, presidenta

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les seves actuacions
354-00188/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 66026).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 21.09.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el seu programa de govern
354-00191/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 66128).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 21.09.2017.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les actuacions previstes al capdavant del 
Departament d’Interior
354-00197/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 66150).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 21.09.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els darrers canvis en el Departament 
d’Interior
354-00198/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP (reg. 66156).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 21.09.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre els dispositius emprats per a evitar 
l’ocupació massiva de pisos al barri de la Mina, de Sant Adrià de 
Besòs
354-00199/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC (reg. 66217).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 21.09.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els objectius i les actuacions que preveu 
dur a terme al capdavant del Departament d’Interior
354-00200/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Carles Castillo Rosique, del GP SOC (reg. 66247).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 21.09.2017.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’operatiu de seguretat i d’emergències 
desplegat arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost
354-00212/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 68123).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 21.09.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les informacions que s’han publicat amb 
relació als atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost
354-00214/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 68359).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 21.09.2017.

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

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions que preveu 
dur a terme al capdavant de la Direcció General de la Policia
356-00736/11

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 66198).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.09.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els objectius i 
les actuacions que preveu dur a terme al capdavant de la Direcció 
General de la Policia
356-00738/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC (reg. 66248).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.09.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Pere Soler, director general de la 
Policia, i de Josep Lluís Trapero, major del Mossos d’Esquadra, 
davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre les 
circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona 
que presumptament va atropellar un agent de paisà a Rubí el 15 de 
desembre de 2016
356-00740/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 66720).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.09.2017.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Jané, exconseller d’Interior, 
davant la Comissió d’Interior amb relació a les informacions que 
s’han publicat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost
356-00757/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 68360).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.09.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Batlle, ex-director general de la 
Policia, davant la Comissió d’Interior amb relació a les informacions 
que s’han publicat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 
17 d’agost
356-00758/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 68360).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.09.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior amb relació a les informacions que s’han 
publicat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost
356-00759/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 68360).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.09.2017.
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Sol·licitud de compareixença del major dels Mossos d’Esquadra 
davant la Comissió d’Interior amb relació a les informacions que 
s’han publicat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost
356-00760/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 68360).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.09.2017.
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