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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 contractes de serveis a les persones
200-00026/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP CSP (reg. 69929; 69968; 70141).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.10.2017 a l’11.10.2017).
Finiment del termini: 13.10.2017; 12:00 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge dels joves
250-01135/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 69765 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 05.10.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69765)

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

1. Aprovar la bonificació en un 99% de la quota de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats aplicable als contractes d’arrendament
d’habitatges del parc públic destinat a lloguer social.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

2. Reservar un 30% dels habitatges, obtinguts pel procediment de tanteig i retracte, a lloguer social per a persones menors de 35 anys.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió

3. Reservar un 30% dels habitatges de lloguer social procedents de convenis de
cessió amb entitats financeres a persones menors de 35 anys.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació

5. Incrementar els ajuts al pagament del lloguer de l’habitatge habitual de les
persones més joves de trenta-cinc anys i a incorporar especificacions adreçades a
aquest col·lectiu, amb les prescripcions i els requisits que les convocatòries anuals
estableixin.

3.01.01. Projectes de llei
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4.

Informació

4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant
el Ple perquè doni compte de la situació política després de l’1
d’octubre i proposi les mesures polítiques que consideri adequades
361-00016/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 70442).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2017.

4.52.10.

Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament
per a informar sobre la situació política actual
350-00005/11
ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 70477).
Coneixement: Mesa del Parlament, 06.10.2017.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 43
CONVOCADA PER AL 10 D’OCTUBRE DE 2017

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, el 10 d’octubre de 2017, a les 18.00 h, al saló de sessions.
Ordre del dia

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a informar sobre la situació política actual. Tram. 350-00005/11. President de la Generalitat. Substanciació.
Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.52.05. Sol·licituds de compareixença
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