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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’estudi de les 
polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran
252-00010/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i con-

cordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específica 
per a l’estudi de les polítiques per a la millora de la qualitat de vida de la gent gran.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre les polítiques per a 
la millora de la qualitat de vida de la gent gran

Exposició de motius
Actualment, a Catalunya el col·lectiu de persones majors de 65 anys arriba fins a 

1.400.000 persones, superant el 18% del total de la població. L’envelliment de la po-
blació a Catalunya és un fet. Segons un informe de la Fundació Pere Tarrés, les pre-
visions apunten que l’any 2030 la població major de 65 anys representarà el 24,8% 
de la població total, és a dir, una de cada quatre persones.

Aquestes dades plantegen reptes importants de present i de futur. Un dels princi-
pals reptes és el de garantir una vida digna d’una part cada vegada més important de 
la societat catalana, resultat de l’augment de l’esperança de vida com a conseqüència 
del desenvolupament i les millores en el nostre sistema sanitari i la implementació i 
i defensa dels sistemes de protecció social.

En una època d’inestabilitat econòmica, d’involució de les polítiques socials i de 
retallades pressupostàries, el col·lectiu de la gent gran ha estat sense dubte un dels 
pilars que ha sustentat la societat catalana en aquests darrers anys en canvi, aquest 
esforç no s’ha vist compensat a causa que les polítiques destinades a aquest col·lectiu 
han estat les que han sofert la majoria de les retallades per part de les diferents ad-
ministracions provocant, entre altres coses, que a Catalunya les llistes d’espera pel 
que fa a la dependència siguin les més llargues de tot l’Estat.

Com a societat, els catalans i catalanes tenim un deute amb la nostra gent gran 
i és per aquest motiu, entre d’altres, que proposem la creació d’aquesta comissió 
d’estudi sobre les polítiques de millora de la qualitat de vida de la gent gran al Par-
lament de Catalunya. Aquest espai ha de procurar abordar de manera integral totes 
les seves problemàtiques i acabar el seu treball amb una proposta de solucions per 
aquest col·lectiu en creixement i poder donar resposta i avançar-nos a problemàti-
ques de present i de futur.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió

Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi sobre les polítiques 
per a la millora de la qualitat de vida de la gent gran, d’acord amb el que estableix 
l’article 63 del Reglament del Parlament.
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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.
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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.


