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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre les actuacions del Síndic de 
Greuges al voltant de l’1-O
360-00027/11

DEBAT DE L’INFORME EN EL PLE

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 4, tinguda el 28.03.2018, 
DSPC-P 5.



BOPC 49
4 d’abril de 2018

3.01.02. Proposicions de llei 4

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern
202-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 2398; 2400).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
03.04.2018 al 04.04.2018).
Finiment del termini: 05.04.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 2403).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.04.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exigència al president del Parlament 
del compliment de la seva funció institucional i sobre l’impuls del 
procediment d’investidura
250-00088/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 2370).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.04.2018; 10:30 h.
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4. Informació

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 5

CONVOCADA PER AL 5 D’ABRIL DE 2018

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 5 d’abril de 2018, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Report de la Diputació Permanent. Tram. 243-00001/12. Mesa del Parlament. 

Substanciació.
2. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2018. 

Tram. 231-00001/12. Mesa ampliada. Designació.
3. Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraor-

dinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya. Tram. 203-00001/12. Govern. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 41, 3).

4. Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària. Tram. 203-00002/12. Govern. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 41, 7).

5. Proposta de resolució sobre l’exigència al president del Parlament del compli-
ment de la seva funció institucional i sobre l’impuls del procediment d’investidura. 
Tram. 250-00088/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la propos-
ta de resolució (text presentat: BOPC 41, 11).

6. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre els 
atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017. Tram. 252-00002/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 38, 21).

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari 
del 2018
231-00001/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 6 de març de 2018, d’acord amb l’arti-

cle 37.5 del Reglament, ha acordat de proposar al Ple la designació d’Antonio Espi-
nosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans, de Narcís Clara Lloret, del Grup 
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Parlamentari de Junts per Catalunya i de Lluís Salvadó i Tensa, del Grup Parlamen-
tari Republicà, com a diputats interventors per al període pressupostari del 2018.

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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