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Composició

La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari, 
amb una mesa col·legiada. La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions 
del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especia-
listes i membres d’entitats.

Objecte

L’objecte de la Comissió és estudiar mesures i polítiques que es poden proposar, 
així com els canvis legislatius necessaris per abordar els problemes que pugui te-
nir el col·lectiu de la gent gran a Catalunya. Analitzar el tractament a altres regions 
comparables. Donar veu al sector.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió

La comissió específica per a l’estudi de les polítiques per a la millora de la qua-
litat de vida de la gent gran tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en 
curs.

La comissió haurà de redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, 
d’acord amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, Elisabeth Valencia 

Mimbrero, diputades, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.06.2018 al 02.07.2018).
Finiment del termini: 03.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya
252-00011/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 5573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1 

del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació 
d’una comissió d’investigació sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Es-
panyola a Catalunya i els seus efectes.

Alhora sol·liciten la seva tramitació pel procediment d’urgència extraordinària 
d’acord amb l’article 107.4 del Reglament del Parlament.

Exposició de motius
El 27 d’octubre de 2017 el Govern Espanyol intervé Catalunya amb l’aplicació de 

l’article 155 de la Constitució Espanyola que va comportar l’entrada en vigor d’un 
conjunt de mesures que van limitar, i anul·lar en bona part, l’autogovern de Catalu-
nya, destituint al president i al Govern legítim de Catalunya, la intervenció la Gene-
ralitat de Catalunya i la limitació de les funcions del propi Parlament.
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Com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155 es convoquen immediatament 
eleccions al mes de desembre de 2017 obtenint, de nou, majoria absoluta les opcions 
sobiranistes.

Les mesures de l’aplicació de l’article 155 no han estat aixecades fins el passat 
dia 2 de juny quan els nous consellers de la Generalitat de Catalunya prenen posses-
sió del seu càrrec després que el nou president de la Generalitat el MHP Quim Torra 
fos investit el passat 14 de maig de 2018.

L’aplicació del 155 ha suposat un greu atac a l’autogovern de Catalunya i un atac 
a les legítimes aspiracions del poble català.

Es fa necessari, un cop aixecada la seva aplicació després de set mesos en vigor, 
que el Parlament de Catalunya endegui un procés d’avaluació i anàlisi de la seva 
aplicació i els efectes que ha tingut per a Catalunya, els seus ciutadans i les seves 
institucions.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda: 
Primer. Crear una comissió d’investigació sobre l’aplicació de l’article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya i els seus efectes.
Segon. La comissió d’investigació té per objecte analitzar els efectes de l’aplica-

ció de l’article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya en el seu sentit més am-
pli, des de les causes que el van motivar, la seva adequació a la legalitat, el caràcter 
de les mesures aplicades, les seves conseqüències, valoració dels danys i possibles 
responsabilitats per la seva aplicació.

Tercer: Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Anàlisi sobre les causes i justificació que originen l’aplicació del 155.
b) Anàlisi de la legalitat de la seva adopció i aplicació i de cada una de les me-

sures concretes adoptades.
c) Anàlisi de la vulneració dels drets fonamentals als ciutadans, entitats i institu-

cions a Catalunya, en aplicació del 155.
d) Anàlisi i quantificació dels danys efectuats per l’aplicació de les mesures.
e) Anàlisi de les possibles responsabilitats, incloses les penals, per l’aplicació del 155.
f) Impacte i repercussió internacional.
Quart. La comissió d’investigació podrà incorporar especialistes en un nombre 

no superior al dels diputats membres de la comissió.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP 

ERC. Elsa Artadi i Vila, Laura Borràs i Castanyer, Eusebi Campdepadrós i Pucu-
rull, Narcís Clara Lloret, Josep Costa i Rosselló, Francesc de Dalmases i Thió, 
Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Imma Gallardo Barceló, Gem-
ma Geis i Carreras, Anna Geli i España, Saloua Laouaji Faridi, Montserrat Macià 
Gou, Aurora Madaula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, Jordi Munell i Garcia, 
Teresa Pallarès Piqué, Eduard Pujol i Bonell, Xavier Quinquillà Durich, Josep Ri-
era i Font, Antoni Morral i Berenguer, Mònica Sales de la Cruz, Marc Solsona i 
Aixalà, Anna Tarrés i Campà, Francesc Ten i Costa, Joaquim Torra i Pla, Ferran 
Roquer Padrosa, diputats GP JxCat
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC (reg. 5573).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència.
Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
22.06.2018 al 25.06.2018).
Finiment del termini: 26.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2018, sobre el 
romanent de tresoreria de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, 
corresponent a l’exercici del 2016
258-00007/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 5193 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 19.06.2018

Al president del Parlament
President,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 8/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de 
Cànoves i Samalús, romanent de tresoreria, exercici 2016.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 15 de juny de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 22.06.2018 al 12.07.2018).
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.06.2018.


