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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00033/12
RETIRADA

Retirada en la sessió 7 de la Comissió de Salut, tinguda el 29.11.2018, DSPC-C 125.

2.10.25. Propostes de resolució
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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 vitivinícola de Catalunya
200-00002/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 22656; 22795; 22983).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.12.2018 al 07.12.2018).
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00025/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP CatECP; GP JxCat; GP ERC; SP CUP-CC (reg. 22663; 22707;
22796; 22851; 22984).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.12.2018 al 07.12.2018).
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol,
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la
família
202-00028/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 22797; 22848).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.12.2018; 10:30 h.

3.01.01. Projectes de llei
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya per
l’alliberament del diputat Selahattin Demirtaş i dels presos polítics
catalans i pel lliure retorn dels exiliats
401-00007/12
ACORD DE LA JUNTA
27.11.2018

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya celebra i comparteix la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans del 20 de novembre de 2018 amb
relació a l’empresonament a Turquia del diputat Selahattin Demirtaş, i fa seva l’exigència de l’alliberament d’aquest pres polític.
La Junta de Portaveus denuncia que la privació als diputats en presó preventiva
del dret de participar en les activitats del Parlament no només vulnera els drets polítics d’aquests representants, sinó també els drets dels electors.
Per aquest motiu, la Junta de Portaveus reclama l’alliberament immediat de tots
els presos polítics catalans i el lliure retorn dels exiliats, per tal que puguin exercir
plenament llurs drets civils i polítics.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, representant SP
CUP-CC

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la reunió amb la ministra de Política
Territorial i Funció Pública
354-00042/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 5, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 119.

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre els motius i la justificació de la proposta
de retorn de les pagues del 2013 i el 2014 i de la resta de drets
suspesos als treballadors públics
354-00047/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 5, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 119.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre els retorn de les pagues extres als
treballadors públics
354-00048/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 5, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 119.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
sobre el deute de la Generalitat amb les entitats que gestionen
centres de menors
354-00052/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 7, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 122.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció
de Dret Administratiu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb
relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00084/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 4, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 117.

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

8

BOPC 215
3 de desembre de 2018

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció
de Dret Civil del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la
Proposició de llei d’espais agraris
352-00085/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 4, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 117.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de SOS Racisme
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè
presenti l’informe corresponent al 2017
356-00203/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 7, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 122.

Sol·licitud de compareixença de Teresa Casanovas, directora del
Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell (Baix
Llobregat), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
perquè informi sobre la situació del Centre
356-00205/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 7, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 122.

Sol·licitud de compareixença de Maria Assumpció Vilà i Planas,
síndica de greuges de Barcelona, davant la Comissió de Treball,
Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels menors
estrangers no acompanyats
356-00222/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la sessió 7, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 122.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat
Ambiental davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
perquè informi sobre el control de la segona extracció de fangs
contaminants de l’embassament de Flix
356-00248/12
SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits (reg. 22389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 28.11.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació
d’Associacions de Gen Gran de Catalunya davant la Comissió de
Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les propostes
per a aturar el maltractament a les persones grans i altres demandes
del col·lectiu
356-00251/12
SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP (reg. 22519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
28.11.2018.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adoptades per a protegir
el litoral de projectes urbanístics agressius
355-00031/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el
28.11.2018, DSPC-C 121.

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació sobre el grau de compliment del Pla de regadius 20082020
355-00041/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió
4, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 117.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la reunió amb la ministra de Política
Territorial i Funció Pública
355-00042/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
5, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 119.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre els motius i la justificació de la proposta
de retorn de les pagues extres del 2013 i el 2014 i de la resta de drets
suspesos als treballadors públics
355-00043/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
5, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 119.

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença d’una representació de la Fundació RACC davant la
Comissió d’Interior per a informar sobre la situació de la seguretat
vial i les propostes per a millorar-la
357-00015/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 28.11.2018,
DSPC-C 123.

Compareixença de Lluís Puerto, director de la Fundació RACC, o
de Carme Gibert, responsable del Departament de Programes de la
Fundació RACC, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre
la campanya «Park your phone»
357-00016/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 28.11.2018,
DSPC-C 123.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones

11

BOPC 215
3 de desembre de 2018

Compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió
de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre les accions i
els objectius del Col·legi
357-00024/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 122.

Compareixença de Jaume Domingo i Planas, president de la Unió
de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers
Institucionals per a informar sobre les tasques dutes a terme i les
accions previstes per a fomentar l’esport escolar
357-00087/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
28.11.2018, DSPC-C 120.

Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió
d’Afers Institucionals per a informar sobre els objectius de la
legislatura en matèria d’activitat física i esport i sobre els problemes
pendents de resolució
357-00088/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
28.11.2018, DSPC-C 120.

Compareixença d’una representació de la Federació Nacional
Catalana de Confraries de Pescadors davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la
tasca de les confraries de pescadors i els reptes i les dificultats del
sector
357-00159/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió
4, tinguda el 27.11.2018, DSPC-C 117.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença d’una representació de SOS Racisme davant la
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’informe
corresponent al 2017
357-00160/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 7, tinguda
el 28.11.2018, DSPC-C 122.

Compareixença de Teresa Casanovas, directora del Centre de
Formació Professional de l’Automoció de Martorell (Baix Llobregat),
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar
sobre la situació del Centre
357-00161/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 7, tinguda
el 28.11.2018, DSPC-C 122.

Compareixença de Maria Assumpció Vilà i Planas, síndica de greuges
de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
per a informar sobre la situació
357-00162/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 7, tinguda
el 28.11.2018, DSPC-C 122.

4.90.

Règim interior

4.90.15.

Contractació

Composició del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de
Catalunya
414-00002/12
NOMENAMENT DE MEMBRES
Acord: Mesa del Parlament, 27.11.2018

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de novembre de 2018, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de l’Acord, del 23 de febrer de 2016, relatiu
al Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya (expedient núm.
395-00008/11), ha acordat de nomenar membre del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya la persona següent:
President: Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat interventor.
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent
i Ramió
4.90.15. Contractació

13

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

INICIATIVES QUE PODEN CLOURE EN UN TEXT NORMATIU

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

2 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE
EN UNA RESOLUCIÓ O EN UNA MOCIÓ

201
204
205		
212
250
251
252
253
255
256
257
259
260
261
262
263
265
266
267
269
270
271
280
281
282
283
284
285
286
287
299
302
370

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

3 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE
EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ

258
264
279
290
300
301
310
311
312
313
314
315
316
317
320
322
323
325
326
340
343
350
351
353
355
357
359
360
363
365
390

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

4 PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA
125
126
240
241
242
243
244
245
246
295
330
333
334
335
337
352
354
356
358
361
362
380
381
382
383
384
385
394
395
401

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

5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
221
230
231
232
233
235
237
238
500
501
600
610
615
620
625
630
690

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

6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS
234
236
239		
336
338
396
397
398
399
400
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
Suspensió de drets i deures parlamentaris
Declaració d’interessos econòmics
Declaració sobre la situació patrimonial
Control de les subvencions dels grups parlamentaris
Composició del Ple del Parlament
Composició de la Diputació Permanent
Composició de la Mesa del Parlament
Composició del grup parlamentari
Composició de la Comissió
Composició de les comissions permanents legislatives
Composició de les comissions permanents no legislatives
Composició de les comissions creades per llei
Composició de les comissions permanents de legislatura
Composició de les comissions d’estudi
Composició de les comissions d’investigació
Distribució de representants en els òrgans
Composició de les subcomissions i els grups de treball
Composició de les comissions legislatives
Composició de les comissions de seguiment
Composició de les comissions creades per llei o reglament
Composició dels intergrups
Composició d’altres òrgans
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1
200
202
203
206
211
215

SECCIONS DEL BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

2.
2.00.
2.01.
2.01.01.
2.01.02.
2.01.03.
2.01.04.
2.01.05.
2.01.10.
2.10.
2.10.05.
2.10.07.
2.10.09.
2.10.11.
2.10.13.
2.10.15.
2.10.17.
2.10.18.
2.10.19.
2.10.20.
2.10.23.
2.10.25.
2.10.30.
2.10.35.
2.10.40.
2.10.45.
2.10.50.

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

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

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

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

2.10.55.
2.10.60.
2.10.63.
2.10.65.
2.10.70.
2.10.75.
2.10.80.
2.10.85.

3.10.15.
3.10.17.
3.10.18.
3.10.19.
3.10.20.
3.10.23.
3.10.25.
3.10.30.
3.10.35.
3.10.40.
3.10.45.
3.10.50.
3.10.55.
3.10.60.
3.10.63.
3.10.65.
3.10.70.
3.10.75.
3.10.80.
3.10.85.
3.10.90.
3.10.95.
3.15.
3.20.
3.25.
3.25.05.
3.25.10.
3.25.15.
3.27.
3.27.10.
3.27.15.
3.30.
3.30.01.
3.30.04.
3.30.06.
3.40.
3.40.01.
3.40.02.
3.40.03.
4.
4.40.
4.44.
4.45.
4.45.01.
4.45.02.
4.45.03.
4.45.05.
4.45.10.
4.45.12.
4.45.13.
4.45.14.
4.45.25.
4.45.30.
4.48.
4.50.
4.50.01.
4.50.02.
4.52.
4.52.05.
4.52.10.
4.53.
4.53.03.
4.53.05.
4.53.10.
4.53.15.

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

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

