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PORTAVEU 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

Us dono trasllat dels acords següents: 

Mesa del Parlament 
Data sessió : 29.08.2017 

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger 
200-00017/11 Obertura del termini d'esmenes subsegüents al dictamen del CGE. 
S'acorda d'obrir un termini improrrogable de tres dies perquè els membres del Parlament i els grups 
parlamentaris puguin presentar esmenes al Dictamen de la Comissió, les quals esmenes hauran d'ésser 
congruents amb les conclusions i les observacions del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. 

Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social 
202-00034/11 Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. 
D'acord amb l'article 120.1 i 2 del Reglament, s'acorda la publicació al BOPC del Dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries. 
Així mateix, s'acorda d'obrir un termini improrrogable de tres dies perquè els membres del Pariament i els 
grups pariamentaris puguin presentar esmenes al Dictamen de la Comissió, les quals esmenes hauran 
d'ésser congruents amb les conclusions i les observacions del Dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries. 

Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 
202-00061/11 Sol·licitud de tramitació pel procediment d'urgència extraordinària. 
D'acord amb l'article 105.4 del Reglament, s'acorda que sigui tramitada pel procediment d'urgència 
extraordinària sol·licitada pel G.P. de Junts pel Sí, G.P. Socialista i G.P. de Catalunya Sí que es Pot, i que 
els terminis, des de l'inici de la tramitació, siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment 
d'urgència ordinari i amb caràcter improrrogable dels terminis pel que fa al de totalitat. 
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