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Sessió 7, dijous 3 de maig de 2018, a les 11.00 h

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 49.2 
del Reglament).

2. Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Tram. 202-00004/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de tramitació 
en lectura única i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 11).

3. Proposta de resolució sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 
250-00114/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 
la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 55, 15).

4. Proposta de resolució sobre l’aplicació de la renda garantida de ciutadania. Tram. 
250-00125/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 58, 10).

5. Proposta de resolució de denúncia de la criminalització dels Comitès de Defensa 
de la República per l’aparell de l’Estat espanyol. Tram. 250-00132/12. Subgrup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 20).

6. Proposta de resolució sobre el garantiment de la transparència i els drets dels sol-
licitants de la renda garantida de ciutadania. Tram. 250-00135/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 23).

7. Proposta de resolució sobre l’actuació necessària de les cúpules de les entitats 
sindicals en interès dels treballadors i no d’uns líders polítics determinats. Tram. 250-
00137/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució 
i, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 26).

8. Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics. Tram. 250-
00146/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta de resolució i, 
si escau, de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 62, 6).

9. Proposta de resolució sobre l’adhesió als principis i els valors europeus. Tram. 250-
00150/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de resolució i, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 62, 8).

10. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’espionatge 
a periodistes i polítics per part del Govern de la Generalitat. Tram. 252-00003/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 55, 29).
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11. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Gene-
ralitat i del Govern. Tram. 202-00002/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única, de les esmenes presen-
tades i, si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries (text presentat: BOPC 43, 3, esmenes presentades: BOPC 54, 3).



PlE 7
3 de maig de 2018

3 Dossier

Punt 1 | Coneixement

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions 
(article 49.2 del Reglament)

Comissions específiques
Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED)
President:  Quim Torra i Pla (GP JxCat)
Secretari:  José María Espejo-Saavedra Conesa (GP Cs)

Comissió de Peticions (CP)
Presidenta:  Yolanda López Fernández (GP. CatECP)
Vicepresident:  Pol Gibert Horcas (GP PSC-Units)
Secretari:  Javier Rivas Escamilla (GP Cs)

Comissió de Matèries Secretes o Reservades (CMSR)
President:  Roger Torrent i Ramió
Secretari:  Xavier Domènech Sampere (GP CatECP)

Comissió del Síndic de Greuges (CSG)
President:  Ramon Espadaler i Parcerisas (GP PSC-Units)
Vicepresident:  Josep Nuet i Pujals (GP CatECP)
Secretària:  Eva Baró Ramos (GP ERC)

Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)
President:  Òscar Peris i Ròdenas (GP ERC)
Vicepresidenta Teresa Pallarès Piqué (GP JxCat)
Secretari:  Rafel Bruguera Batalla (GP PSC-Units)

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA)

President:  David Mejía Ayra (GP Cs)
Vicepresident:  Bernat Solé i Barril (GP ERC)

Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (CIAA)
President:  Jordi Munell i Garcia (GP JxCat)
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Segona part

Punt 2 | Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única 
i de les esmenes presentades

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener,  
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
202-00004/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 109.b 
del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i sol·licita que 
d’acord amb l’article 135 del Reglament es tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de modificació de la llei 2/2014, de 27 de gener de mesures 
fiscals, administratives i financeres del sector públic

Exposició de motius
La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 

i del sector públic incorpora en el seu article 211 l’obligatorietat per part dels estu-
diants que hagin iniciat els estudis de grau universitari en el curs 2014-2015 d’acre-
ditar els coneixements d’una tercera llengua com a requisit per a obtenir la titulació 
universitària.

La mesura es va establir, tal i com diu el preàmbul de la llei, per a impulsar la 
presència de terceres llengües en la comunitat universitària, a fi que aquesta asso-
leixi competències plurilingües i interculturals, les quals constitueixen un valor i un 
actiu estratègics per a la internacionalització de les universitats catalanes.

La pròpia llei estableix en l’apartat 3 de l’article esmentat que els departaments 
d’Universitats i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya seran els competents 
per instrumentalitzar les mesures necessàries per a facilitar que els estudiants acce-
deixin a la universitat amb les competències en terceres llengües en el nivell exigit.

L’objectiu que persegueix l’article 211 ha estat compartit per la comunitat educa-
tiva i el sistema universitari català. Tanmateix, degut a la falta d’instruments oferts, 
en els darrers anys, pels departaments competents en relació a facilitar l’obtenció del 
nivell B2 d’una tercera llengua als estudiants que van iniciar els seus estudis univer-
sitaris en el curs 2014-15, cal replantejar aquest objectiu en els aspectes temporals.
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De fet, el Grup Parlamentari Socialista va presentar en el seu moment, l’any 
2014, una esmena a l’art. 211 de la Llei 2/2014 per allargar el termini a partir del 
qual exigir aquest requisit, tenint en compte les dificultats existents en la obtenció 
de les competències en la tercera llengua ja que no existeixen prou eines per a faci-
litar-ho. La proposta va ser rebutjada i, per tant, no es va aprovar l’allargament del 
termini per al curs 2018-2019, donant un marge substancial al Govern de la Genera-
litat per generar els mecanismes necessaris.

Quatre anys més tard d’aquella votació, ens adonem que el Govern no ha facili-
tat les eines als estudiants per assolir els nivells exigits per una tercera llengua i, per 
tant, no podem aconseguir l’objectiu que es plantejava la llei.

Tant és així, que el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), del que formen 
part el sistema universitari català i el Govern de Catalunya, van proposar una mora-
tòria al respecte. El 22 de juny de 2017 la Junta del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya va acordar demanar una moratòria en l’aplicació de l’exigència del nivell B2 
d’una tercera llengua en el Suplement Europeu al Títol (SET). Segons aquest acord, 
la Junta del CIC instava el Govern de la Generalitat a presentar al Parlament de Ca-
talunya una sol·licitud de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014 que establís 
un ajornament durant quatre anys de l’entrada en vigor de l’exigència d’acreditació 
del nivell B2 per als estudiants universitaris de grau, per facilitar l’assoliment de 
l’objectiu fixat.

En els mesos posteriors, el Govern no va procedir a aquesta modificació i, per 
tant, resta pendent la realització d’aquest canvi que ha de permetre un ajornament 
per tal que l’obligació s’estableixi per als estudiants que comencin el curs 2018-2019 
el grau universitari, i comptem amb el temps necessari per a incorporar els instru-
ments per a facilitar l’adquisició d’aquestes competències.

Aquesta és la proposta i els motius que presenta el Grup parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar per a modificar l’article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, fiscals i de sector públic.

Proposició de llei 

Article primer 
Es modifica l’apartat primer de l’article 211 de la llei 2/2014, de 27 de gener de 

mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic
Article 211. Acreditació dels coneixements d’una tercera llengua
1. Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat 

catalana el curs 2018/19 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el conei-
xement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a 
la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de re-
ferència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 1111).
D’acord amb l’article 138 del Reglament, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta 
de Portaveus, es proposarà al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic sigui tramitada pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 06.03.2018.
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ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 3162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 3162)

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ser-

gi Sabrià i Benito, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que 
estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, de 27 de ge-
ner, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (tram. 202-
00004/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’exposició de motius

En el marc del multilingüisme promogut per la Unió Europea, l’Administració de 
la Generalitat i les universitats han adoptat en els darrers anys mesures per impul-
sar la presència de les terceres llengües en la comunitat universitària. Una d’aques-
tes mesures està prevista a l’article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, on s’estableix que els i 
les estudiants que hagin iniciat els estudis universitaris de grau en una universitat 
catalana el curs 2014-2015 i posteriors hauran d’acreditar, en acabar els estudis, el 
coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’ac-
cés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de 
referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

L’article 211 de la Llei 2/2014, encomana al departament competent en matèria 
d’Universitats vetllar a través del Consell Interuniversitari de Catalunya pel desen-
volupament del procés d’acreditació. En exercici d’aquesta atribució la Comissió de 
Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya, en data 19 d’abril 
de 2017, va presentar els resultats de les segones proves de nivell de coneixements 
d’idiomes adreçades a l’alumnat de tercer curs de grau de les universitats catalanes 
amb l’objectiu de fer una diagnosi de la situació actual del coneixement d’idiomes 
per part dels i les estudiants que van iniciar els seus estudis de grau en el curs 2014-
2015 i que, en conseqüència, haurien d’acreditar el nivell B2 en acabar els seus 
estudis de grau en el curs acadèmic 2017-2018. Els resultats van posar de manifest 
que tot i les millores assolides encara hi ha un percentatge important d’estudiantat 
amb un coneixement insuficient de la llengua estrangera. Per aquest motiu el Con-
sell Interuniversitari de Catalunya en la sessió de la seva Junta celebrada el 22 de 
juny de 2017, va acordar instar al Govern de la Generalitat a presentar al Parla-
ment de Catalunya la modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, per tal d’establir 
un ajornament de 4 anys de l’entrada en vigor de l’obligació d’acreditar el coneixe-
ment d’una tercera llengua estrangera, amb la finalitat d’evitar perjudicis als i les 
estudiants i de facilitar i fer més viable l’assoliment de l’objectiu fixat a la norma. El 
Consell Interuniversitari de Catalunya en aquest Acord també considera necessari 
atorgar un reconeixement a l’alumnat que s’ha esforçat en acreditar aquest coneixe-
ment lingüístic en el període inicialment previst presentant el certificat que justifica 
l’assoliment del nivell B2 d’una tercera llengua estrangera, mitjançant la incorpora-
ció en el Suplement Europeu del Títol dels crèdits cursats i d’altres mesures que es 
considerin oportunes.

Atès que aquesta moratòria afecta els estudiants que finalitzen els seus estudis de 
grau aquest curs acadèmic 2017-2018 cal garantir que puguin conèixer quan abans 
millor que l’acreditació del coneixement d’una llengua estrangera, que actualment 
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estableix la Llei 2/2014, no els hi serà exigida. Aquesta informació també és impor-
tant per a les pròpies universitats i per als centres d’ensenyament no universitari, 
així com per als estudiants que hagin d’iniciar els seus estudis de grau en una uni-
versitat catalana el curs 2018-2019.

La seguretat jurídica que ha de regir la relació entre l’estudiant i la seva univer-
sitat i el coneixement dels requeriments que haurà d’atendre en la seva trajectòria 
acadèmica fins a l’obtenció del títol, han de ser coneguts des de l’inici d’aquesta vin-
culació, i també ha de tenir coneixement, quan abans millor, dels canvis que puguin 
produir-se durant a questa trajectòria, que han de tendir a facilitar a l’estudiant la 
consecució dels seus objectius acadèmics i l’obtenció del títol de grau.

La llei es dicta d’acord amb la competència compartida de la Generalitat, sens 
perjudici de l’autonomia universitària, relativa a l’avaluació i el garantiment de la 
qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari (art. 172.2.f EAC).

Aquesta llei s’estructura en un article únic que modifica els apartats 1 i 2 de l’ar-
ticle 211 de la Llei 2/2014 i en una única disposició final relativa a la seva entrada 
en vigor.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició de l’article primer

Article únic
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, 

de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Article 211. Acreditació dels coneixements d’una tercera llengua
1. Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat 

catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el co-
neixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés 
a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de 
referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.»

2. L’acreditació a què fa referència l’apartat 1 es pot obtenir mitjançant els 
certificats acreditatius de coneixements d’idiomes que tinguin reconeguda l’equi-
valència amb el Marc europeu comú de referència. El departament competent en 
matèria d’universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de 
vetllar pel desenvolupament del procés.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’una disposició final única

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2018
Elsa Artadi i Vila, GP JxCat; Sergi Sabrià i Benito, GP ERC, portaveus
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Punt 3 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00114/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 2423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre els mitjans de comunicació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per tal que sigui substanciada davant 
el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 22/2005, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, estableix el marc 

general sota el qual es presten serveis audiovisuals i concretament, sota el que es 
presta el servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya. 
L’apartat 3 de l’article 26 d’aquesta llei estableix les missions específiques de servei 
públic, entre el quals destaca: 

– L’impuls del coneixement i el respecte dels valors i els principis continguts en 
la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia, el dret comunitari originari i els 
tractats internacionals.

– La transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa 
amb el pluralisme polític, social i cultural, i també amb l’equilibri territorial.

– La promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i de-
mocràtic de la societat, el coneixement i el respecte a les diverses opcions i mani-
festacions polítiques, socials, lingüístiques, culturals i religioses presents al territori 
de Catalunya.

Per la seva banda la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, regula la prestació del servei públic i li assigna la gestió a la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals.

La prestació d’aquest servei públic està sotmès entre d’altres a control parlamen-
tari, a través de la Comissió de Control de l’actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, que no es reuneix des del passat 15 de setembre de 2017, i que 
encara no s’ha constituït en aquesta XII legislatura.

Durant la darrera convocatòria electoral, la Junta Electoral Central va sancionar 
en quatre ocasions a la CCMA, dues a Televisió de Catalunya i dues més a Cata-
lunya Ràdio per manca de neutralitat informativa i falta de respecte al pluralisme 
polític.

Però més enllà de la convocatòria electoral, en les darreres setmanes persisteixen 
actituds de manca de neutralitat política i de falta de respecte al pluralisme polític. 
Unes actituds que de forma constant es van accentuant.

Darrerament, i sota una presumpta aparença d’informació, aquests mitjans pú-
blics de la Generalitat contribueixen a la difusió i convocatòria dels actes de protesta 
que s’organitzen arreu de Catalunya, i també a la difusió de dades personals i fami-
liars de membres de la judicatura.

Com a mostra definitiva de que els mitjans públics de la Generalitat pretenen ac-
tuar més com un agent polític i no com un servei d’informació, és la reacció del pro-
pi director de TVC que, davant les crítiques, anuncia querelles contra els partits amb 
representació parlamentaria que denunciem els abusos que es cometen en el mitjà.
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Finalment, també en les darreres setmanes, en el marc de les negociacions per 
a la formació de Govern, hem assistit a un debat públic entre els principals grups 
independentistes, per tal d’obtenir el control dels mitjans de comunicació públics.

Sense cap mena de dubte, totes aquestes circumstàncies no contribueixen en rés 
a fer d’aquests uns mitjans d’informació independents del poder polític, tal com rei-
teradament s’ha demanat des del Parlament de Catalunya.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya recorda al Consell de Govern de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, i a les direccions de TVC i de les emissores de Cata-
lunya Ràdio, l’obligació de complir amb les missions de servei públic establertes a la 
Llei 22/2005, de la Comunicació Audiovisual i en particular: 

– L’impuls del coneixement i el respecte dels valors i els principis continguts en 
la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia, el dret comunitari originari i els 
tractats internacionals.

– La transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa 
amb el pluralisme polític, social i cultural, i també amb l’equilibri territorial.

– La promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i de-
mocràtic de la societat, el coneixement i el respecte a les diverses opcions i mani-
festacions polítiques, socials, lingüístiques, culturals i religioses presents al territori 
de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta al President del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a donar les instruccions oportunes als 
directors dels mitjans públics per tal d’evitar que es faci apologia dels actes violents 
que els «CDR» organitzen arreu de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya, reprova el Director de Televisió de Catalunya per 
les amenaces a les formacions polítiques amb representació parlamentària de re-
córrer a l’àmbit judicial, davant les legítimes crítiques per l’actuació dels mitjans 
públics.

4. El Parlament de Catalunya considera urgent la constitució de la Comissió de 
Control de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en aquesta 
XII legislatura, i en aquest sentit, expressa la necessitat de demanar en la seva pri-
mera sessió, la compareixença urgent del President del Consell de Govern i dels di-
rectors de TVC i de les emissores de Catalunya, per valorar l’actuació dels mitjans 
des de la darrera comissió.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 3105, 3274, 3298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 3105)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Proposta de resolució sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
250-00114/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 2

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA - UNITS PER 

AVANÇAR (REG. 3274)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de reso-
lució sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 250-00114/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta al President del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a donar les instruccions oportunes als 
directors dels mitjans públics per tal d’evitar que es faci apologia de cap actuació 
de caràcter violent, mitjançant la garantia professional d’una informació objectiva i 
plural, dins del marc de servei públic per a tots els catalanes i catalanes.»

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 3298)

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (tram. 250-00114/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 3 que quedaria redactat de la següent manera

3. El Parlament de Catalunya, reprova recorda que va reprovar el Director de 
Televisió de Catalunya, i que aquest persisteix en les mateixes actituds que van mo-
tivar aquesta reprovació, tal com han palesat per les amenaces a les formacions 
polítiques amb representació parlamentària de recórrer a l’àmbit judicial, davant les 
legítimes crítiques per l’actuació dels mitjans públics.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 4 que quedaria redactat de la següent manera

4. El Parlament de Catalunya considera urgent la constitució de la Comissió de 
Control de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en aquesta 
XII legislatura, i en aquest sentit, expressa la necessitat de demanar en la seva pri-
mera sessió de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals en aquesta XII legislatura, la compareixença urgent del President del Consell 
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de Govern i dels directors de TVC i de les emissores de Catalunya, per valorar l’ac-
tuació dels mitjans des de la darrera comissió.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició

5. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la participació del Di-
rector de TVC intervenint a actes polítics de determinats partits polítics, atès que la 
neutralitat política és un deure del seu càrrec, tal com estableixen tant la normativa 
general aplicable als servidors públics com la normativa de la CCMA, així com el 
propi «Llibre d’estil» de la CCMA al seu apartat primer relatiu a la imparcialitat, 
neutralitat i respecte pel pluralisme.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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Punt 4 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la renda garantida de 
ciutadania
250-00125/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, per tal que sigui 
substanciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat setembre es posava en marxa l’activació d’un nou dret de ciutadania 

a Catalunya: la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). La RGC és una prestació 
econòmica pensada per a donar resposta a les situacions de vulnerabilitat, per a que 
ningú hagi de viure, a Catalunya, sota el llindar de la pobresa. S’aprovava per una-
nimitat i per llei al Parlament, l’estiu passat, a partir d’una proposta d’Iniciativa Le-
gislativa Popular que comptava també amb un ampli suport ciutadà.

7 mesos després de l’inici del seu desplegament, les informacions existents sobre 
la seva implementació són preocupants.

D’una banda es detecta lentitud en la tramitació de les sol·licituds –superant fins 
i tot el temps límit fixat per la llei–, recursos humans i tècnics insuficients o sense 
formació per a atendre la feina que se’ls encarrega, un percentatge sorpressivament 
alt de denegacions de sol·licituds, amb denegacions no argumentades ni motivades 
que generen desinformació i indefensió, i cap tipus d’acompanyament en el procés a 
les persones sol·licitants. Tot plegat genera frustració o sensació d’iniquitat entre els 
possibles beneficiaris, que traslladen el seu malestar als i les professionals d’atenció 
directa del SOC o dels serveis socials bàsics, els i les quals pateixen també per tant 
amb aquesta situació.

D’altra banda, entitats socials, sindicals i professionals dels sectors implicats de-
nuncien que s’està aplicant una lectura de criteris restrictiva d’allò que fixa la llei, 
que pot estar deixant sense la Renda Garantida a molta gent que té dret a aquesta 
prestació, o bé en un llimb burocràtic a l’espera d’una resposta que no acaben de 
rebre.

Certament afecta la situació d’excepcionalitat que viu el país –sense Govern po-
lític de la Generalitat i sota l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola–, 
que fa que no s’hagi pogut aprovar encara un reglament sobre la llei, ni que s’hagi 
pogut aprovar formalment la comissió de govern que preveu la llei, paritària entre 
administració i agents socials, per a fer un seguiment acurat de la seva aplicació i 
proposar mesures per a facilitar el seu desenvolupament. Però més enllà d’aquests 
dos elements, l’estructura política de l’anterior Govern de la Generalitat que es man-
té en funcions no té altres limitacions per a gestionar el desplegament de la llei, tal i 
com aquests mateixos responsables han verbalitzat en diverses ocasions.

És per aquest motiu que aquest grup parlamentari ha estat exigent, des de l’inici 
de la legislatura, amb el requeriment d’informació sobre la situació real del desple-
gament de la llei, però fins al moment bona part de la informació sensible per a ava-
luar què està fallant en l’aplicació de la RGC, li ha estat negada. També a la resta de 
grups parlamentaris d’aquesta cambra que han reclamat aquest tipus d’informació.
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Recordem, a més, que la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania va ser apro-
vada amb el consens d’aquesta cambra, que es tracta d’un nou dret, i molt sensible, 
de ciutadania, i que la ciutadania a qui s’està generant la sensació de dret vulnerat 
està en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta l’estructura política que continua gestionat, en funcions, el 

departament de Treball, Afers Socials i Família, o als responsables polítics que cor-
respongui respondre per ells a: 

1. Facilitar al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, en el termini 
d’una setmana des de l’aprovació d’aquesta moció, tota la informació de seguiment 
sobre el desplegament que s’està fent de la Llei de la Renda Garantida de Ciutada-
nia, especialment del nombre de sol·licituds ateses, del nombre persones que ja es-
tan rebent aquesta prestació, del nombre de denegacions efectuades i dels motius 
d’aquestes denegacions.

2. Complir estrictament, i sense interpretacions restrictives, la Llei de la Renda 
Garantida de Ciutadania 

3. Posar els recursos necessaris –tant pressupostaris, com tècnics, com de perso-
nal i de formació d’aquest personal– per a garantir la correcta atenció a les persones 
sol·licitants.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 3286, 3292, 3295, 3299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2018

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 3286)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Proposta de resolució sobre l’aplicació de la renda garantida de 
ciutadania (tram. 250-00125/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un apartat a al punt 2

a) Abonament immediat de totes les prestacions per RGC que es troben en situa-
ció de silenci administratiu positiu.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un apartat b al punt 2 

b) Realització d’una auditoria externa sobre els criteris i procediments utilitzats 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la tramitació, aprovació o 
denegació de les sol·licituds de prestació de la RGC.
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Respecte a aquells expedients en els quals l’auditoria detecti possibles irregulari-
tats o interpretacions restrictives de la Llei de RGC iniciar procediments d’ofici per 
la seva potencial aprovació (atorgant la prestació).

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3 

Enviament per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als Ser-
veis Socials dels Ajuntaments d’una guia sobre RGC redactada com a mínim en els 
5 idiomes més parlats a cada localitat.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 4

4. Realització o actualització de la Relació de Llocs de Treball de les Oficines de 
Treball del SOC. Realització o nova realització de l’Avaluació de Riscos Laborals 
de les Oficines de Treball del SOC, amb especial atenció respecte l’adequació dels 
espais físics utilitzats per la tramitació de la RGC així com les càrregues de feina i 
els riscos psicosocials.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 5

5. Substitucions immediates davant els supòsits d’Incapacitat Temporal i cober-
tura immediata de totes les vacants existents a les Oficines de Treball del SOC.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 3292)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre 
l’aplicació de la renda garantida de ciutadania (tram. 250-00125/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

4. Desenvolupar en la seva totalitat, en el termini màxim de tres mesos, l’article 
4.1 de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania que contempla la com-
patibilitat de la prestació amb totes les rendes del treball derivades de contracte a 
temps parcial, quan els ingressos siguin inferiors al llindar de l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

5. Iniciar, en el termini màxim de dos mesos, una campanya informativa dirigida 
al col·lectiu de pensionistes per tal d’informar sobre la compatibilitat de la Renda 
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Garantida de Ciutadania, tal i com fixen les disposicions addicionals segona i ter-
cera de la Llei 14/2017.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 3295)

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre l’aplicació de la renda garan-
tida de ciutadania (tram. 250-00125/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Facilitar al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, en el termini 
d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció, tota la informació de seguiment sobre 
el desplegament que s’està fent de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, es-
pecialment del nombre de sol·licituds ateses, del nombre persones queja estan rebent 
aquesta prestació, del nombre de denegacions efectuades i dels motius d’aquestes 
denegacions.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 2

2. Complir estrictament, i sense interpretacions restrictives, la Llei de la Renda 
Garantida de Ciutadania.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 3

3. Procurar els recursos necessaris –tant pressupostaris, com tècnics, com de 
personal, de formació i assessorament d’aquest personal– per a garantir un millor 
compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i una correcta atenció 
a les persones sol·licitants.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 3299)

A la Mesa del Parlament
Sergi Sabrià i Benito, portaveu, Irene Fornós Curto, diputada del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre l’aplica-
ció de la renda garantida de ciutadania (tram. 250-00125/12).

Esmena 1
GP Republicà
De modificació

1. Fer públiques les dades estadístiques que el Departament informa a les reu-
nions mensuals amb les entitats de la comissió de govern.
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Esmena 2
GP Republicà
De modificació

3. Posar els recursos necessaris –tant pressupostaris, com tècnics, com de perso-
nal i de formació d’aquest personal– per anar millorant cada vegada més en l’aten-
ció a les persones sol·licitants.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Sergi Sabrià i Benito, portaveu; Irene Fornós Curto, diputada, GP ERC
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Punt 5 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de denúncia de la criminalització dels Comitès 
de Defensa de la República per l’aparell de l’Estat espanyol
250-00132/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC, GP JXCAT, GP ERC

Reg. 2690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, Sergi Sabrià i Benito, portaveu del Grup Parlamen-
tari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució de denúncia a la criminalització 
dels CDR per part de l’aparell de l’estat espanyol, per tal que sigui substanciada da-
vant el Ple.

Els diputats sotasignants, sol·liciten que la Mesa del Parlament acordi que la Pro-
posta de resolució de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de 
l’estat espanyol es tramiti pel procediment d’urgència extraordinària, d’acord amb el 
que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament.

Amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xar-

xes socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal: 
«En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, 

hem vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos 
i criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les forces 
repressores de l’estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva re-
pressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder 
justificar, també, la persecució judicial.

»Els mitjans i els partits polítics del règim no tenen miraments en inventar una 
suposada “kale borroka” que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por 
és l’existència d’un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el 
pacifisme actiu com a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la 
capacitat per aturar el país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem 
consciència del poder que tenim.

»Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i 
tots els recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte 
esperançador: la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. També ens 
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.

»Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cam-
breres, recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, 
perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, [...] Els CDR som el 
poble i som aquí per construir la República.

»Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fisca-
lia, tots ells poders fàctics d’un estat repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol 
i seguirem al carrer, des de l’acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres 
objectius.

»No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!» 
Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent: 
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Proposta de resolució
Primer. El Parlament de Catalunya considera una forma d’acció política absolu-

tament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resis-
tent i no violenta, pròpia d’una democràcia madura.

Segon. El Parlament de Catalunya denuncia i es posiciona clarament en contra 
de les operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies ju-
dicials contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada 
tots els drets civils i polítics dels ciutadans.

Tercer. El Parlament de Catalunya denuncia la criminalització de la protesta 
social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat 
d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular 
a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de baix i 
per a totes en forma de República.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC; Elsa Artadi i Vila, portaveu GP 

JxCat; Sergi Sabrià i Benito, portaveu, GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 3079, 3217, 3275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2018

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 3079)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució de denúncia de la 
criminalització dels Comitès de Defensa de la República per l’aparell de l’Estat es-
panyol (tram. 250-00132/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de tot el text

El Parlament de Catalunya manifesta que la violència mai pot ser considerada 
un instrument legítim de reivindicació i no existeix cap justificació per als seus au-
tors i, per aquest motiu, condemna enèrgicament els actes violents en els quals han 
desembocat les concentracions convocades per l’ANC, Òmnium Cultural i els ano-
menats comitès de defensa de república.

Els assalts violents a institucions i seus de partits polítics, les destrosses del mo-
biliari urbà, el tall de carreteres que afecten milers de catalans i els atacs contra els 
cossos policials són propis de comportaments antidemocràtics que han de rebre el 
rebuig unànime de les institucions democràtiques.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 3217)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució de denúncia de la 
criminalització dels Comitès de Defensa de la República per l’aparell de l’Estat es-
panyol (tram. 250-00132/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició al punt segon

Segon. El Parlament de Catalunya denuncia les operacions de criminalització de 
la dissidència política de cantants, tuiters, actors, pintors o escriptors crítics amb 
l’ordre establert i, també, dels Comitès de Defensa de la República, i es posiciona 
clarament en contra de les operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos po-
licials i instàncies judicials contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant 
que vulneren una i altra vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició al punt tercer

Tercer. El Parlament de Catalunya denuncia la criminalització de la protesta 
social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat 
d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de reunió i manifestació i la voluntat 
popular a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des 
de baix i per a totes en forma de República.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA - UNITS PER 

AVANÇAR (REG. 3275)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Pro-
posta de resolució de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de 
l’estat espanyol (tram. 250-00132/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió al punt tercer

Tercer. El Parlament de Catalunya denuncia la criminalització de la protesta 
social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat 
d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular 
a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de baix i 
per a totes en forma de República.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Reclama un debat públic en el qual tota la ciutadania, i tots els actors polítics i 
socials, independentment de la seva posició, puguin exercir plenament i en condi-
cions d’igualtat el seu dret a la llibertat d’associació, d’expressió, reunió i manifes-
tació, així com la resta dels recollits a l’ordenament.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Condemna els actes vandàlics o incendiaris contra seus de partits polítics, sin-
dicats o associacions de qualsevol mena, així com els insults, amenaces, agressions 
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o l’assetjament contra grups i individus, entre els quals molts electes, que estan so-
vintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja els actes vandàlics o violents que s’han 
produït en el context de concentracions i manifestacions celebrades en els darrers 
mesos.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Rebutja la criminalització de la protesta social implícita en la Llei de Seguretat 
Ciutadana, l’acusació en base a figures del Codi penal que no troben fonament en 
les conductes observades, així com les actuacions policials en les que s’ha produït 
un ús abusiu i desproporcionat de la força. Així mateix, recorda el caràcter absolu-
tament fonamental del principi de submissió dels poders públics a l’imperi de la llei.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Punt 6 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el garantiment de la transparència i els 
drets dels sol·licitants de la renda garantida de ciutadania
250-00135/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per ga-
rantir la transparència i els drets dels sol·licitants de la Renda Garantida de Ciutada-
nia, per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
La llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania va ser apro-

vada per unanimitat de tots els partits polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular.

L’objecte de la llei és regular la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’Autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una 
vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per 
tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

El dia 15 de setembre de 2017, la nova llei es va posar en marxa, i aquelles per-
sones interessades en sol·licitar-la van poder iniciar els tràmits administratius de sol-
licitud de cita prèvia i presentació de documentació.

Set mesos després de la seva posada en marxa, el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies no ha facilitat als grups parlamentaris el nombre de nous bene-
ficiaris/àries, el de sol·licituds desestimades, o els plans d’inclusió laboral i social 
signats. Una informació de la qual sí que disposen les entitats presents a l’òrgan de 
gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.

La transparència en la informació sobre l’evolució d’aquest nou dret subjectiu per 
part de la Generalitat és fonamental per fer un seguiment de la seva implementació, 
detectar els problemes i cercar solucions compartides.

Amb aquesta voluntat, i davant la negativa de facilitar les dades al Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, el passat 15 de febrer de 2018 vam registrar 
una petició davant el Síndic de Greuges de Catalunya per demanar-li un informe 
d’ofici sobre el desplegament de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garan-
tida de Ciutadania, just el mateix dia en què s’exhauria el primer termini per comu-
nicar als/les sol·licitants la resolució del seu expedient.

Per altra banda, les sol·licituds d’informació que s’han realitzat des del nostre 
grup parlamentari per conèixer les dades d’evolució de la llei han exhaurit el límit 
de temps sense tenir una resposta satisfactòria.

Fruit diverses reunions amb representants de la Comissió Promotora de la Renda 
Garantida de Ciutadania, professionals del Servei d’Ocupació de Catalunya, de les 
àrees bàsiques de serveis socials, regidors/es de diversos municipis i persones sol·li-
citants, el nostre grup parlamentari ha rebut diverses queixes en relació a la lentitud 
de la tramitació, manca de justificació en les sol·licituds denegades, disparitat entre 
la informació rebuda i la recollida a la mateixa llei, i dificultats per iniciar un procés 
contenciós administratiu.

Darrerament, en una reunió mantinguda amb el Secretari General de Treball, 
Afers Socials i Famílies, i la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sec-
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tor, les Cooperatives i l’Autoempresa, tampoc es va facilitar la informació relativa a 
l’evolució estadística de la nova prestació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
En relació amb la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciuta-

dania, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Facilitar als Grups Parlamentaris, en el termini d’una setmana des de l’apro-

vació d’aquesta proposta de resolució i de manera mensual, les dades estadístiques 
d’evolució de persones sol·licitants, rendes garantides atorgades tant a anteriors be-
neficiaris de la Renda Mínima d’Inserció com als nous, expedients denegats, ter-
minis de resolució, complements a pensions, motivacions de les denegacions, sol·li-
citants pendent de cites prèvies i expedients pendents de resolució, a més de totes 
les dades disponibles que facilitin la comprensió sobre l’evolució de l’aplicació de 
la llei.

2. Generar un model de document efectiu i intel·ligible, de recurs contenciós ad-
ministratiu per donar resposta al dret reconegut a l’article 27.7 de la llei 14/2017, del 
20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i publicar-ho al web del departa-
ment.

3. Incrementar els recursos econòmics i humans necessaris per a reduir el temps 
d’espera entre la presentació de la sol·licitud i la resolució de l’expedient, tot respec-
tant els terminis marcats per llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 3287, 3293, 3296, 3300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2018

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 3287)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Proposta de resolució sobre el garantiment de la transparència 
i els drets dels sol·licitants de la renda garantida de ciutadania (tram. 250-00135/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 1 

1. Facilitar als Grups Parlamentaris, en el termini d’una setmana des de l’apro-
vació d’aquesta proposta de resolució i de manera mensual, les dades estadístiques 
d’evolució de persones sol·licitants, rendes garantides atorgades tant a anteriors be-
neficiaris de la Renda Mínima d’Inserció com als nous, expedients denegats resolu-
cions denegatòries, terminis de resolució, complements a pensions, motivacions de 
les denegacions, sol·licitants pendent de cites prèvies i expedients pendents de reso-
lució, a més de totes les dades disponibles que facilitin la comprensió sobre l’evolu-
ció de l’aplicació de la llei.
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Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 2 

2. Generar un model de document efectiu i intel·ligible, de recurs contenciós ad-
ministratiu per donar resposta al dret reconegut a l’article 27.7 de la llei 14/2017, del 
20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i publicar-ho al web del departa-
ment. Generar un model d’escrit sol·licitant el pagament de la RGC mitjançant exe-
cució derivada del silenci administratiu positiu.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4 

4. Abonament immediat de totes les prestacions per RGC que es troben en situa-
ció de silenci administratiu positiu.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 5

5. Realització d’una auditoria externa sobre els criteris i els procediments utilit-
zats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la tramitació, aprovació 
o denegació de les sol·licituds de prestació de la RGC.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 6

6. Enviament per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als 
Serveis Socials dels Ajuntaments d’una guia sobre RGC redactada com a mínim en 
els 5 idiomes més parlats a cada localitat.

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 7

7. Realització o actualització de la Relació de Llocs de Treball de les Oficines de 
Treball del SOC. Realització o nova realització de l’Avaluació de Riscos Laborals 
de les Oficines del Treball del SOC, amb especial atenció respecte l’adequació dels 
espais físics utilitzats per la tramitació de la RGC així com les càrregues de feina i 
els riscos psicosocials.

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 8

8. Substitucions immediates davant els supòsits d’Incapacitat Temporal i cober-
tura immediata de totes les vacants existents a les Oficines de Treball del SOC.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Carles Riera Albert, tepresentant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 3293)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre 
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el garantiment de la transparència i els drets dels sol·licitants de la renda garantida 
de ciutadania (tram. 250-00135/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

4. Desenvolupar en la seva totalitat, en el termini màxim de tres mesos, l’article 
4.1 de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania que contempla la com-
patibilitat de la prestació amb totes les rendes del treball derivades de contracte a 
temps parcial, quan els ingressos siguin inferiors al llindar de l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

5. Iniciar, en el termini màxim de dos mesos, una campanya informativa dirigida 
al col·lectiu de pensionistes per tal d’informar sobre la compatibilitat de la Renda 
Garantida de Ciutadania, tal i com fixen les disposicions addicionals segona i ter-
cera de la Llei 14/2017.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 3296)

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el garantiment de la transpa-
rència i els drets dels sol·licitants de la renda garantida de ciutadania (tram. 250-
00135/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Facilitar als Grups Parlamentaris, en el termini d’un mes des de l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució i de manera mensual, les dades estadístiques d’evo-
lució de persones sol·licitants, rendes garantides atorgades tant a anteriors benefi-
ciaris de la Renda Mínima d’Inserció com als nous, expedients denegats, terminis 
de resolució, complements a pensions, motivacions de les denegacions, sol·licitants 
pendent de cites prèvies i expedients pendents de resolució, a més de totes les da-
des disponibles que facilitin la comprensió sobre l’evolució de l’aplicació de la llei.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya

De modificació del punt 3
3. Procurar els recursos econòmics i humans necessaris per a reduir el temps 

d’espera entre la presentació de la sol·licitud i la resolució de l’expedient, tot respec-
tant els terminis marcats per llei.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 3300)

A la Mesa del Parlament
Sergi Sabrià i Benito, portaveu, Najat Driouech Ben Moussa, diputada del Grup 

Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el 
garantiment de la transparència i els drets dels sol·licitants de la renda garantida de 
ciutadania (tram. 250-00135/12).

Esmena 1
GP Republicà
De modificació

1. Fer públiques les dades estadístiques que el Departament informa a les reu-
nions mensuals amb les entitats de la comissió de govern.

Esmena 2
GP Republicà
De modificació

2. Generar un model de document efectiu i amb millores en llenguatge fàcil, de 
recurs contenciós administratiu per donar resposta al dret reconegut a l’article 27.7 
de la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i publicar-ho 
al web del departament.

Esmena 3
GP Republicà
De supressió

3. Incrementar els recursos econòmics i humans necessaris per a reduir el temps 
d’espera entre la presentació de la sol·licitud i la resolució de l’expedient, tot respec-
tant els terminis marcats per llei.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Sergi Sabrià i Benito, portaveu; Najat Driouech Ben Moussa, diputada, GP ERC
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’actuació necessària de les cúpules de 
les entitats sindicals en interès dels treballadors i no d’uns líders 
polítics determinats
250-00137/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, y los di-

putados abajo firmantes, los cuales suponen más de una quinta parte del total de la 
Cámara, de acuerdo con lo establecido por los artículos 107, 167 y 168 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la Propuesta de resolución sobre la necesaria actua-
ción de las cúpulas de las entidades sindicales en interés de los trabajadores y no de 
determinados líderes políticos, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamen-
to y tramitada por urgencia extraordinaria, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En las elecciones del 21 de diciembre, celebradas tras el golpe a la democracia 

de los partidos independentistas y en las que la mayoría de los catalanes expresaron 
su voluntad de continuar dentro del marco estatutario y constitucional. Los resulta-
dos evidencian, además, la existencia de una fuerte división social que ha provoca-
do el clima de confrontación propiciado por las fuerzas independentistas, agravada 
por el uso partidista de las instituciones que mantienen incluso después de su derro-
ta electoral en votos, comprometiendo la neutralidad de las mismas.

Ante esta situación, destacados responsables públicos, empezando por el Presi-
dent del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, han dejado de ejercer con la ejem-
plaridad pública que cabe esperar de su cargo, que debe respeto a la pluralidad y 
diversidad del conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, cabe lamentar la reciente 
implicación de los órganos directivos de las principales entidades sindicales que 
operan en Cataluña en manifestaciones y actos públicos en favor del independen-
tismo y en contra de las resoluciones judiciales, alejándose de su papel de defensa 
y representación de todos los trabajadores y poniendo sus siglas al servicio de una 
causa que se ha demostrado que sólo crea confrontación, perjuicio económico y 
pérdida de oportunidades para los trabajadores catalanes y descrédito institucional.

Del mismo modo que los representantes públicos, las entidades sindicales de-
ben cumplir su función constitucional respetando la pluralidad ideológica de todas 
aquellas personas a las que representan, anteponiendo la defensa de sus intereses a 
cualquier proyecto político partidista. Las declaraciones de algunos de los miem-
bros de estas entidades criticando la decisión de los órganos directivos de sumarse 
a las manifestaciones independentistas corroboran que la pluralidad de la sociedad 
catalana está presente también en los sindicatos y que la neutralidad ideológica es 
un bien a preservar en pro de la convivencia y el buen funcionamiento de las insti-
tuciones y organizaciones.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Exige a todos los organismos y representantes públicos, instituciones y agen-

tes sociales el debido respeto por las resoluciones judiciales, las cuales son de obli-
gado cumplimiento para todos sin excepción y condición fundamental para el prin-
cipio de separación de poderes.
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2. Constata que siendo los sindicatos agentes sociales indispensables para la pro-
moción y defensa los intereses de los trabajadores deben respetar la pluralidad polí-
tica de todos y cada uno de sus afiliados.

3. Lamenta las malas prácticas de la dirección de algunos sindicatos que se ad-
hieren y protagonizan iniciativas políticas partidistas sin respeto a la pluralidad y 
diversidad ideológica que existe entre sus afiliados y entre el conjunto de trabajado-
res, desviándose de la función constitucional de defensa de sus derechos.

4. Se adhiere al malestar de muchos afiliados y trabajadores que han visto como 
las cúpulas de ciertos sindicatos promovían causas partidistas de apoyo a líderes 
políticos cuyas acciones han causado inestabilidad económica y fractura social, po-
niendo en riesgo sus empleos y sus condiciones económicas y laborales.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, 

diputados; Inés Arrimadas García, presidenta; Martín Eusebio Barra López, Susana 
Beltrán García, David Bertran Román, Marina Bravo Sobrino, José María Cano Na-
varro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, diputados; Fernando de Pára-
mo Gómez, portavoz adjunto; Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez 
Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, Maialen 
Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán 
Celorio, Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, 
Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Ja-
vier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán 
Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia 
Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francis-
ca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs
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Punt 8 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics
250-00146/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 2927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Sergi Sabrià i Benito, portaveu, Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del 

Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la defensa 
dels drets civils i polítics, per tal que sigui substanciada davant del Ple, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers mesos, Catalunya ha vist com s’ha incrementat la vulneració 

dels drets més bàsics que tota democràcia reconeix a la seva ciutadania. En aquest 
sentit, hem pogut conèixer informes del Síndic de Greuges de Catalunya denunciant 
la regressió de drets que s’està vivint, hem vist com Amnistia Internacional s’ha po-
sicionat en diverses ocasions sobre els abusos que s’estaven cometent, o recentment 
hem conegut com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides instava a l’estat 
espanyol a garantir els drets polítics del diputat Jordi Sànchez. En la vulneració de 
drets polítics d’un diputat o diputada hi ha la vulneració dels drets polítics de tots 
els diputats i diputades de la cambra i per extensió els dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya per la representativitat democràtica que en tenen.

A dia d’avui hi ha dues dones en presó preventiva a Alcalà Meco, una d’elles la 
que fou Presidenta d’aquest Parlament, 2 persones a Soto del Real i 5 persones més a 
Estremera, 7 persones exiliades, desenes de càrrecs polítics processats, més de 700 
alcaldes investigats i centenars i centenars de persones que es troben perseguides 
judicialment per haver defensat el dret a votar el passat 1 d’octubre.

A més a més, hem vist com des de les eleccions del passat 21 de desembre, a 
través de la judicialització empresa per l’estat espanyol del que hauria de fer-se per 
una via política, no ha permès celebrar una investidura a la Presidència de la Gene-
ralitat respectant els resultats democràtics expressats a les urnes, primer impedint la 
investidura del Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, després denegant el permís 
penitenciari a l’Il·lustre Sr. Jordi Sànchez i just després empresonant durant la sessió 
d’investidura que ja havia començat a l’Honorable Sr. Jordi Turull.

Tot això s’afegeix a la persecució pública, política i judicial que estan patint 
ciutadans organitzats que pacíficament mostren la seva disconformitat amb la greu 
situació que estem vivint, fins l’extrem de banalitzar de forma barroera la violència 
i el terrorisme, arribant fins i tot a comparar un tall de carretera amb terrorisme o 
xiular un himne amb violència.

Davant d’aquesta involució democràtica de tot aquest retrocés democràtic i re-
gressió de drets i llibertats, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia la vulneració permanent de drets civils i polítics així com de drets 

fonamentals que està patint la ciutadania, les institucions catalanes i els seus repre-
sentants escollits democràticament.

2. Defensa de manera enèrgica els drets recollits al Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics i per la Declaració Universal de Drets Humans, que han estat sig-
nats per l’Estat espanyol i que es veuen vulnerats i coartats actualment a Catalunya.
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3. Manifesta el seu ferm compromís amb la llibertat d’expressió, de manifestació, 
de reunió, de participació i d’associació, així com amb la lluita de la no-violència.

4. Defensa l’actuació i canalització de les reivindicacions polítiques per vies de-
mocràtiques i pacífiques, rebutjant qualsevol expressió de violència que es pugui 
produir.

5. Denuncia l’abús i la desproporció d’actuacions policials i d’acusacions admi-
nistratives i penals per tal de perseguir i criminalitzar la dissidència política.

6. Exigeix l’alliberament immediat de les preses i presos polítics i les condicions 
per a que puguin tornar les persones exiliades.

7. Denuncia la ingerència jurídica per a impedir el normal funcionament del Par-
lament de Catalunya per a que de forma urgent pugui desenvolupar les seves tasques 
amb total sobirania.

8. Manifesta la voluntat de recuperar urgentment totes les institucions catalanes 
i acabar amb la imposició de l’article 155, per a posar-les al servei de la ciutadania, 
permetent exercir tot allò necessari per avançar socialment segons les majories par-
lamentàries expressades el 21 de desembre.

9. Dóna suport a les iniciatives jurídiques i institucionals impulsades pel Molt 
Honorable President del Parlament i la mesa de la cambra.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
Sergi Sabrià i Benito, portaveu; Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat, GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 3263, 3281, 3276, 3285, 3290, 3294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

03.05.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 3263 I 3281)

Reg. 3263

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels 
drets civils i polítics (tram. 250-00146/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 8

8. Manifesta la urgència de constituir un govern efectiu al capdavant de la Ge-
neralitat de Catalunya per tal de recuperar totes les institucions catalanes i acabar 
amb la imposició de l’article 155, per a posar-les al servei de la ciutadania, perme-
tent exercir tot allò necessari per avançar socialment i nacionalment.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 9

9. Dóna suport a les iniciatives jurídiques i institucional impulsades pel Molt Ho-
norable President del parlament i la mesa de la cambra per tal de recuperar la nor-
malitat democràtica en favor del diàleg i la cohesió social.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP
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Reg. 3281

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels 
drets civils i polítics (tram. 250-00146/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2

2. Defensa de manera enèrgica els drets recollits al Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics, i per la Declaració Universal de Drets Humans i el Conveni Euro-
peu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, que han 
estat signats per l’Estat espanyol i que es veuen vulnerats i coartats actualment a 
Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 3276)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de reso-
lució sobre la defensa dels drets civils i polítics (tram. 250-00146/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Lamenta la manca de diàleg i solucions concretes, així com, la judicialització 
dels conflictes polítics entre els Governs de Catalunya i el d’Espanya dels darrers 
anys i reclama que s’estableixi un diàleg i negociació immediats que permetin supe-
rar la situació de paràlisi de les institucions catalanes. 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un punt 1 bis

1 bis. Reclama que la defensa dels projectes polítics de cada grup parlamentari 
o partit polític es produeixi d’acord amb el principi democràtic, que inclou tant la 
regla de la majoria com el respecte als drets de la minoria i el respecte a l’imperi de 
la llei, inclosos els procediments, garanties i majories necessàries per a la seva mo-
dificació, o per a la modificació de l’Estatut i la Constitució.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Defensa de manera enèrgica els drets recollits al Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics i per la Declaració Universal de Drets Humans, que han estat signats 
i ratificats per Espanya i que obliguen al conjunt dels poders públics.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Refusa l’ús excessiu i desproporcionat de la força en les actuacions policials.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels punts 6 i 7 en un nou punt

6. Insta a la formació urgent d’un Govern, que faciliti un interlocutor per iniciar 
un procés de diàleg institucional que permeti avançar cap a la normalització de la 
vida política i social catalana. Al mateix temps, reclama impulsar un context polític 
i institucional d’estabilitat que contribueixi a l’impuls de polítiques en benefici del 
conjunt de la ciutadania de Catalunya, i ensems a refer els consensos bàsics erosio-
nats durant els darrers mesos.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 8

8. Manifesta la voluntat de recuperar la normalitat institucional i acabar amb la 
vigència de les mesures adoptades en aplicació de l’article 155 de la CE, permetent 
exercir plenament les competències estatutàries de conformitat a la voluntat de la 
ciutadania de Catalunya reflectida en la composició del Parlament.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 3285)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics (tram. 
250-00146/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 8 

8. Manifesta la voluntat necessitat de recuperar urgentment totes les institucions 
catalanes i acabar amb la imposició dels l’articles 135 i 155 de la CE, per a posar-les 
al servei de la ciutadania de les classes populars, permetent exercir tot allò necessa-
ri per avançar socialment i políticament amb les voluntats expressades l’1 d’octubre 
segons les majories parlamentàries expressades i el 21 de desembre.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 3290)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre 
la defensa dels drets civils i polítics (tram. 250-00146/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3 que passaria a tenir el següent redactat 

3. Manifesta el seu ferm compromís amb la llibertat d’expressió, de manifesta-
ció, de reunió, de participació i d’associació, així com amb la lluita de la no-violèn-
cia, per la qual cosa condemna fermament els escraches, les amenaces de mort, els 
assenyalaments a cases particulars, les agressions a persones i a càrrecs electes, els 
actes vandàlics contra seus de partits polítics i, de manera general, qualsevol agres-
sió feta a les persones per raó de les seves idees. 

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 4 que passaria a tenir el següent redactat 

4. Defensa l’actuació i canalització de les reivindicacions polítiques per vies de-
mocràtiques i pacífiques, rebutjant qualsevol expressió de violència que es pugui 
produir, raó per la qual condemna amb fermesa els escraches, les amenaces de 
mort, els assenyalaments a cases particulars, les agressions a persones i a càrrecs 
electes, els actes vandàlics contra seus de partits polítics i, de manera general, qual-
sevol agressió feta a les persones per raó de les seves idees.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 3294)

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i 
polítics (tram. 250-00146/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 8

8. Manifesta la voluntat de recuperar urgentment totes les institucions catalanes 
i acabar amb la imposició de l’article 155, per a posar-les al servei de la ciutadania, 
permetent exercir tot allò necessari per avançar socialment segons les majories par-
lamentàries expressades el 21 de desembre i respectant els legítims drets polítics dels 
diputats electes.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat
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Punt 9 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’adhesió als principis i els valors europeus
250-00150/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 2988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposta de resolució d’adhesió als principis i valors europeus, per tal 
que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
Més que un espai geogràfic o una potència geopolítica, Europa és una idea, uns 

valors de llibertat, democràcia, justícia i respecte inspirats en una llarga tradició hu-
manista. Sempre que es conculquen aquests valors, en el centre o en la perifèria del 
continent, Europa és menys Europa.

La tasca de protegir i envigorir la identitat europea ateny tots els ciutadans, la so-
cietat civil i els poders públics, des dels Urals fins al Finisterre. Un dels seus pilars 
és l’estat del benestar: una conquesta col·lectiva que reflecteix abastament l’esperit in-
tegrador d’una Europa de les persones en què, més enllà de les circumstàncies de ca-
ràcter personal, social, econòmic i cultural, es fa possible la igualtat d’oportunitats.

No és possible entendre Europa sense Antoni Gaudí, sense Pau Casals o sense 
Salvador Dalí. La nostra llengua, parlada també a València, les Illes de Balears, 
Andorra, la Catalunya Nord, la franja de Ponent i l’Alguer, és a dir, per més d’11 
milions de persones, no és una de les llengües europees més esteses? Els nostres es-
criptors i pensadors, Ramon Llull, Ausiàs March, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda 
o Jaume Cabré, no formen part del cànon literari europeu? La nostra capital, Bar-
celona, una ciutat cosmopolita i d’avantguarda, no és una de les ciutats de les quals 
tots els europeus n’estan més orgullosos? Els nostres centres de recerca, les nostres 
universitats, els nostres investigadors, no treballen amb els seus col·legues europeus 
per a la creació de valor, talent i excel·lència arreu de tot el continent? Les nostres 
empreses i les mercaderies que produïm, no les exportem a Europa, que és el nostre 
mercat més important? No és, en definitiva, Catalunya, un dels principals motors 
econòmics d’Europa, la regió més pròspera del Mediterrani i un contribuent net de 
recursos al pressupost de la Unió?

La diversitat nacional i el plurilingüisme representen l’essència d’Europa. Les 
polítiques interculturals, des del reconeixement de la idiosincràsia personal i col·lec-
tiva, promouen la integració de les comunitats humanes en un ethos compartit en 
què es conjuguen les arrels d’un país i les noves propostes culturals amb els drets i 
els deures propis d’una societat democràtica.

Malgrat això, països amb una història recent de guerres i enfrontaments que han 
dut a l’exili molta gent o de pobresa estructural que han donat peu a una forta emi-
gració, han tancat els ulls davant les tragèdies esdevingudes a l’altra riba de la Medi-
terrània. Veiem, doncs, com Europa no ha estat sempre fidel a la tradició humanista. 
Amb excepcions significatives, com el cas alemany, els darrer anys molts governs no 
han estat a l’alçada en l’acolliment dels refugiats.

Al llarg de la seva història, Catalunya ha estat profundament europea. Les ins-
titucions medievals de Pau i Treva així ho palesen. La plenitud nacional del nostre 
país està íntimament relligada als valors europeus, talment com dues cares de la 
mateixa moneda.
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La judicialització de la política i la politització de la judicatura, allà on es pro-
dueixin, constitueixen un assumpte de primer ordre que debilita el projecte europeu. 
Aquells que tenen responsabilitats públiques no es poden inhibir davant de les pato-
logies democràtiques emergents, amb el pretext que no són de la seva competència. 
Els valors no tenen fronteres i els principis democràtics essencials, tampoc.

Però la resposta avui, més que mai, ha de ser «Hola, Europa», «Retrobem-nos, 
Europa!» Ciutadans d’Europa i del món, la nostra llibertat és vostra. Sigueu els nos-
tres ulls i la nostra veu, com nosaltres afegim la nostra mirada i el nostre accent.

Catalunya és Europa i Europa és la casa dels catalans. No hi som tan sols geo-
gràficament, sinó que les nostres arrels s’hi enfonsen profundament, i ens lliguen 
a la seva ànima de manera indestructible. Els catalans som nets de Grècia, Roma i 
l’imperi carolingi de Carlemany; i som fills d’Erasme, Shakespeare i Goethe; i som 
germans de Tolstoi, Thomas Mann i Vaclav Havel.

Pels catalans Europa és una vibració, un clam, una paraula encesa i viva. I en 
aquest concert de cultures i de llengües, nosaltres hi hem aportat la nostra, la llen-
gua catalana, i també els nostres artistes, els nostres valors, el nostre treball, la nos-
tra solidaritat i els nostres anhels. Certament, Catalunya no s’entén sense Europa, 
però tampoc Europa no s’entén sense els catalans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
Primer. El Parlament de Catalunya fa seu un projecte originari i perenne d’una 

Europa nascuda per superar els totalitarismes i estendre la democràcia arreu del 
continent i del món. La Unió Europea és aquell espai polític, social i econòmic en 
què cada persona i cada nació veuen respectats els drets humans en les seves di-
mensions individual i col·lectiva, i en què els conflictes polítics es resolen amb eines 
polítiques i de forma cívica, pacífica, i democràtica. Europa és, també, un espai 
d’entesa, de diàleg i de mediació. En aquest sentit, valorem i donem suport a la pla-
taforma UE-Catalunya del Parlament Europeu, nascuda per fer efectius aquest dià-
leg, aquesta mediació i, finalment, aquesta entesa.

Segon. El Parlament de Catalunya defensa que l’esperit republicà enllaça, en-
cara més, Catalunya amb Europa i Europa amb Catalunya. Europa ha representat 
sempre les nostres aspiracions col·lectives a un país nou i millor. I és precisament a 
Europa i a tot el món, a qui oferim el millor que tenim, la causa de Catalunya, que 
ha estat sempre la causa de la llibertat. L’ideal de l’esperit de ciutadania de tantes 
generacions d’europeus que veuen els seus drets protegits i reconeguts a les seves 
institucions, és el mateix que ha irradiat el procés democràtic, pacífic i constituent 
de Catalunya que ens ha portat fins aquí.

Tercer. El Parlament de Catalunya considera que el coneixement, reconeixement 
i promoció de totes les llengües europees, com a patrimoni compartit de la ciuta-
dania del nostre continent, esdevé un termòmetre del grau d’adhesió d’una societat 
als valors d’Europa. El plurilingüisme enriqueix les persones i multiplica la nostra 
capacitat comunicativa en un món globalitzat.

Quart. El Parlament de Catalunya denuncia els països europeus i de forma desta-
cada, l’Estat espanyol, per la vulneració de les llibertats individuals i col·lectives que 
posen en risc la democràcia i l’estat de dret, que és tant com posar en risc el mateix 
projecte europeu. Per la seva dimensió humanitària, denuncia aquesta conculcació 
de drets, en el cas de l’acolliment de les persones que cerquen refugi. Catalunya ha 
estat i és país d’acollida i, malgrat no tenir competències plenes, pot i ho ha de con-
tinuar essent.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 3264, 3277, 3288, 3291, 3301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

03.05.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 3264)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Proposta de resolució sobre l’adhesió als principis i els valors europeus (tram. 250-
00150/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició al punt primer

Primer. El Parlament de Catalunya fa seu un projecte originari i perenne d’una 
Europa nascuda per superar els totalitarismes i estendre la democràcia arreu del 
continent i del món. La Unió Europea és aquell espai polític, social i econòmic 
en què cada persona i cada nació veuen respectats els drets humans en les seves 
dimensions individual i col·lectiva, i en què els conflictes polítics es resolen amb 
eines polítiques i de forma cívica, pacífica, i democràtica. Europa és, també, un es-
pai d’entesa, de diàleg i de mediació. En aquest sentit, valorem i donem suport a la 
plataforma UE-Catalunya del Parlament Europeu, nascuda per fer efectius aquest 
diàleg, aquesta mediació i, finalment, aquesta entesa. al conjunt d’iniciatives impul-
sades des del Parlament Europeu que demanen diàleg, mediació i entesa.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt segon

Segon. El Parlament de Catalunya defensa que l’esperit republicà enllaça, en-
cara més, Catalunya amb Europa i Europa amb Catalunya. Europa ha representat 
sempre les nostres aspiracions col·lectives a un país nou i millor. I és precisament a 
Europa i a tot el món, a qui oferim el millor que tenim, la causa de Catalunya, que 
ha estat sempre la causa de la llibertat. L’ideal de l’esperit de ciutadania de tantes 
generacions d’europeus que veuen els seus drets protegits i reconeguts a les seves 
institucions, és el mateix que ha irradiat el procés democràtic, pacífic i constituent 
de Catalunya que ens ha portat fins aquí.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt quart

Quart. El Parlament de Catalunya denuncia la responsabilitat de determinats 
governs europeus, entre ells el govern espanyol, per la vulneració dels drets de les 
persones que cerquen refugi, així com per la vulneració sistemàtica del Dret interna-
cional i, particularment, la Convenció sobre l’Estat del Refugiat. Catalunya referma 
el seu compromís amb l’acollida de refugiats malgrat no tenir-ne les competències 
plenes.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt cinquè

Cinquè. El Parlament de Catalunya reitera la seva voluntat de participar i impli-
car-se en els principals debats que recorren Europa i la Unió Europea: en especial 
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els imprescindibles canvis i necessitats de democratització de les principals insti-
tucions, i el convertir la Unió Econòmica i Monetària en un espai de convergència 
social, progrés compartit i resiliència a les crisis.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, diputada, GP 

CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 3277)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de 
resolució sobre l’adhesió als principis i els valors europeus (tram. 250-00150/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió al punt primer

Primer. El Parlament de Catalunya fa seu un projecte originari i perenne d’una 
Europa nascuda per superar els totalitarismes i estendre la democràcia arreu del 
continent i del món. La Unió Europea és aquell espai polític, social i econòmic en 
què cada persona i cada nació veuen respectats els drets humans en les seves di-
mensions individual i col·lectiva, i en què els conflictes polítics es resolen amb eines 
polítiques i de forma cívica, pacífica, i democràtica. Europa és, també, un espai 
d’entesa, de diàleg i de mediació. En aquest sentit, valorem i donem suport a la pla-
taforma UE-Catalunya del Parlament Europeu, nascuda per fer efectius aquest dià-
leg, aquesta mediació i, finalment, aquesta entesa.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt quart

Quart. El Parlament de Catalunya denuncia la vulneració de les llibertats indivi-
duals i col·lectives produïdes a qualsevol Estat europeu (i arreu), que posen en risc 
la democràcia i l’estat de dret, que és tant com posar en risc el mateix projecte eu-
ropeu. Per la seva dimensió humanitària, denuncia aquesta conculcació de drets, en 
el cas de l’acolliment de les persones que cerquen refugi i insta al Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat el compliment dels compromisos interna-
cionals adquirits en matèria de reubicació i reassentament de persones refugiades, 
atenent prioritàriament els casos de menors no acompanyats, així com insta al Go-
vern de la Generalitat de Catalunya a habilitar les places necessàries i els recursos 
pertinents per a l’acollida de persones refugiades, amb especial èmfasi en el sistema 
de protecció a la infància per a menors no acompanyats provinents de la reubicació 
o reassentament, fent ús de les seves competències en la matèria.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 3288)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució 
sobre l’adhesió als principis i els valors europeus (tram. 250-00150/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió dels punts primer i segon 

Primer. El Parlament de Catalunya fa seu un projecte originari i perenne d’una 
Europa nascuda per superar els totalitarismes i estendre la democràcia arreu del 
continent i del món. La Unió Europea és aquell espai polític, social i econòmic en 
què cada persona i cada nació veuen respectats els drets humans en les seves di-
mensions individual i col·lectiva, i en què els conflictes polítics es resolen amb eines 
polítiques i de forma cívica, pacífica, i democràtica. Europa és, també, un espai 
d’entesa, de diàleg i de mediació. En aquest sentit, valorem i donem suport a la pla-
taforma UE-Catalunya del Parlament Europeu, nascuda per fer efectius aquest dià-
leg, aquesta mediació i, finalment, aquesta entesa.

Segon. El Parlament de Catalunya defensa que l’esperit republicà enllaça, en-
cara més, Catalunya amb Europa i Europa amb Catalunya. Europa ha representat 
sempre les nostres aspiracions col·lectives a un país nou i millor. I és precisament a 
Europa i a tot el món, a qui oferim el millor que tenim, la causa de Catalunya, que 
ha estat sempre la causa de la llibertat. L’ideal de l’esperit de ciutadania de tantes 
generacions d’europeus que veuen els seus drets protegits i reconeguts a les seves 
institucions, és el mateix que ha irradiat el procés democràtic, pacífic i constituent 
de Catalunya que ens ha portat fins aquí.

Primer. El Parlament de Catalunya es referma en les Mocions 130/XI i 84/11 
aprovades en la proppassada legislatura i insta el Govern de la Generalitat a, en 
l’actual escenari de profunda crisi de la UE i del nou marc de relacions entre Cata-
lunya, l’Estat Espanyol i la Unió Europea derivat del Referèndum de l’1 d’Octubre i 
de la repressió de l’Estat Espanyol sobre l’independentisme, assumir-les i aplicar-les 
en la seva integritat, i especialment pel que fa Europa en allò que fa referència a: 

a) Moció 130/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Unió Europea
Defensar, davant la UE i davant els fòrums internacionals en què el Govern de 

la Generalitat participi, la necessitat d’un nou projecte europeu que corregeixi els 
dèficits democràtics i socials de l’actual UE. Aquest nou projecte ha de permetre, a 
més, afrontar de manera més decidida i amb fermesa l’augment de la xenofòbia i de 
l’extrema dreta.

I a defensar activament les llibertats individuals i col·lectives i els drets col·lec-
tius dels pobles, en particular el dret a l’autodeterminació, i la justícia social, en el 
marc establert per la Declaració universal dels drets humans.

Així com en relació a l’afirmació del Parlament de Catalunya sobre que la cele-
bració del Procés Constituent de la República Catalana haurà de permetre obrir un 
gran debat nacional i democràtic sobre el model de relacions exteriors, que s’haurà 
de decidir per mitjà d’institucions i procediments democràtics participatius. Aquest 
model de relacions exteriors haurà d’incloure en particular una visió sobre Euro-
pa, i sobre la relació que el poble català lliurement vulgui tenir amb la UE, des de 
l’exercici del seu dret a decidir i en benefici de les seves sobiranies socials i nacio-
nals.
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b) Moció 84/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política internacional de 
Catalunya

Eixamplar l’abast i el camp d’acció de l’acció exterior de Catalunya, basant-se 
en una visió pluralista de la diplomàcia i les relacions internacionals que tingui en 
compte la realitat multipolar del món actual i la vocació del país d’esdevenir un ac-
tor de referència en la construcció d’una nova geopolítica euromediterrània, fona-
mentada en la pau, la solidaritat, la cooperació, la democràcia i l’autodeterminació 
dels pobles. Reforçar el paper i la incidència de la nació catalana en l’àmbit euro-
peu, com a actor internacional compromès en la construcció d’una nova Europa 
dels pobles i les nacions, democràtica, justa, diversa i solidària, que pugui superar 
l’actual atzucac de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 3291)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Proposta de resolució sobre l’adhesió als principis i els valors 
europeus (tram. 250-00150/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt tercer que quedaria redactat de la següent manera

Tercer. El Parlament de Catalunya considera que el coneixement, reconeixement 
i promoció de totes les llengües europees, com a patrimoni compartit de la ciuta-
dania del nostre continent, esdevé un termòmetre del grau d’adhesió d’una societat 
als valors d’Europa. El plurilingüisme enriqueix les persones i multiplica la nostra 
capacitat comunicativa en un món globalitzat, per la qual cosa cal garantir un sis-
tema educatiu a Catalunya amb tres llengües vehiculars: català, castellà i anglès.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 3301)

A la Mesa del Parlament
Sergi Sabrià i Benito, portaveu, Eva Baró Ramos, diputada del Grup Parlamen-

tari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre l’adhesió als 
principis i els valors europeus (tram. 250-00150/12).

Esmena 1
GP Republicà
De modificació

Primer. El Parlament de Catalunya fa seus els objectius i principis en base als 
quals la Unió Europea va ser fundada per superar els totalitarismes i estendre la de-
mocràcia arreu del continent i del món. La Unió Europea va ser creada com un espai 
polític, social i econòmic en què cada persona i cada nació veuen respectats els seus 
drets humans en les seves dimensions individual i col·lectiva, i en on els conflictes 
polítics es resolen amb eines polítiques i de forma cívica, pacífica, i democràtica. 
Europa ha de ser, també, un espai d’entesa, de diàleg i de mediació. En aquest sen-
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tit, valorem i donem suport a la plataforma UE-Catalunya del Parlament Europeu, 
nascuda per fer efectius aquest diàleg, aquesta mediació i, finalment, aquesta entesa.

Esmena 2
GP Republicà
De modificació i supressió

Segon. El Parlament de Catalunya defensa que l’esperit republicà està imbricat 
amb els valors fundacionals de la Unió Europea, i per això aquests valors sempre 
han servit de base per a les nostres aspiracions col·lectives d’un país nou i millor. 
Alhora considerem que la causa de Catalunya pot contribuir en la regeneració de la 
Unió Europea ja que és una causa de llibertat que obre nous reptes als quals s’hi ha 
d’adaptar per tal que aquest gran pacte de valors continuï vigent i tingui sentit. Els 
europeus hem de treballar perquè l’ideal de l’esperit de ciutadania de tantes genera-
cions d’europeus que veuen els seus drets protegits i reconeguts a les seves institu-
cions sigui un fet, i és aquest esperit el que ha irradiat el procés democràtic, pacífic 
i constituent de Catalunya que ens ha portat fins aquí.

Esmena 3
GP Republicà
De modificació

Quart. El Parlament de Catalunya denuncia aquells països europeus, especial-
ment a l’Estat espanyol, que vulneren les llibertats individuals i col·lectives posant 
en risc la democràcia i l’estat de dret, que és tant com posar en risc el projecte euro-
peu. A més a més, denuncia la crisi humanitària dels refugiats, un exemple de com 
els estats estan posant en risc els valors que van definir la creació de la Unió Euro-
pea. S’han conculcat drets fonamentals en l’acolliment de les persones que cerquen 
refugi. Catalunya ha estat i és país d’acollida i, malgrat no tenir competències ple-
nes, pot i ho ha de continuar essent.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Sergi Sabrià i Benito, portaveu; Eva Baró Ramos, diputada, GP ERC
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Punt 10 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’espionatge a periodistes i polítics per part del Govern de la Generalitat
252-00003/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP PPC

Reg. 2531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

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’espionatge a periodistes i polítics per part del 
Govern de la Generalitat.

Exposició de motius
Segons les informacions aparegudes a la premsa, el Cos de Mossos d’Esquadra 

va destinar efectius a fer seguiments, intercepció de comunicacions (orals, telefò-
niques i informàtiques) i escoltes, de manera sistemàtica i prolongada, a polítics i 
periodistes no afins amb el procés amb intenció de conèixer les seves relacions i mo-
viments. Existeixen també indicis que organismes públics com el Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el CESICAT haurien adquirit 
i facilitat la tecnologia necessària per dur-los a terme.

El passat 26 d’octubre diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra van ser in-
terceptades per funcionaris del Cos Nacional de Policia quan es dirigien a destruir 
documentació compromesa a una incineradora. De l’anàlisi d’aquesta documentació 
realitzada a posteriori per part del Cos Nacional de Policia i els òrgans judicials com-
petents, es dedueix que conté informacions concretes i detallades d’aquestes activitats.

La gravetat d’aquests fets, pels quals ja s’han interposat querelles judicials, i del 
constant degoteig d’informacions sobre aquestes pràctiques i el contingut de les cai-
xes de documentació interceptades fa necessària la creació d’una comissió d’inves-
tigació, que permeti escatir l’abast i les conseqüències d’aquests fets.

Per això, els grups parlamentaris sotasignats insten la creació d’una comissió 
d’investigació que hauria de dedicar els seus treballs a esclarir els fets esmentats an-
teriorment i a depurar les responsabilitats de tot tipus a què hagin pogut donar lloc.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució següent: 

Proposta de resolució
a) Crear una comissió d’investigació sobre l’espionatge polític i les activitats de 

seguiment d’algunes unitats del Cos de Mossos d’Esquadra a determinats dirigents 
polítics, sindicals i socials, a periodistes i a altres cossos de seguretat i informació 
de l’Estat.

b) La comissió d’investigació tindrà per finalitat i abast tot allò relacionat amb 
aquests fets, a través de l’anàlisi i investigació de: 

a. Les activitats de les unitats d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra, el 
CTTI i el CESICAT.

b. Les informacions aparegudes a la premsa.
c. Les informacions que se sol·liciten als òrgans administratius i polítics competents.
d. Els testimonis dels compareixents que s’hi recullin, entre els quals han de fi-

gurar els responsables polítics que van donar aquestes ordres.

c) Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a. Determinar els casos concrets en què polítics, sindicalistes, periodistes i altres 

cossos de seguretat i informació de l’Estat van ser sotmesos a espionatge polític i a 
seguiment de les seves activitats.
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b. Establir la identitat de les persones responsables de la comissió d’aquests fets 
i analitzar les possibles responsabilitats en què hagin pogut incórrer.

c. Esclarir els fets objecte d’estudi, a través de l’obtenció d’informació rellevant i 
de la substanciació de compareixences tant dels responsables polítics i administra-
tius que suposadament van idear i ordenar la realització d’aquests seguiments, com 
d’aquelles persones que hagin tingut coneixement d’aquests fets.

d. Analitzar l’actuació del Departament d’Interior, Cos de Mossos d’Esquadra, 
Departament de la Presidència, CTTI, CESICAT i qualssevol altres organismes pú-
blics implicats per valorar si el seu funcionament ha estat correcte i si s’han posat en 
marxa els mecanismes interns de detecció de comportaments contraris a les seves 
normatives sectorials i de funcionament intern aplicables i, en cas de concloure que 
aquests no van funcionar adientment, valorar en conseqüència quines reformes cal 
aplicar per evitar que puguin tornar a succeir fets similars en el futur.

e. Descripció i documentació de l’organigrama, nivells de decisió i activitats de 
les unitats i àrees que composen la Comissaria General d’Informació.

f. Descripció i documentació de les relacions entre les unitats i àrees de la Co-
missaria General d’Informació, d’una banda, i el CTTI i el CESICAT, de l’altra.

g. Anàlisi de la documentació relativa a aquests presumptes fets que conforma-
va la documentació de les caixes interceptades a la porta de la incineradora de Sant 
Adrià de Besòs.

h. Descripció i documentació de les tasques d’informació i seguiments dirigides 
presumiblement a dirigents polítics i socials.

i. Contractes externs a empreses de seguretat o mecanismes externs d’informació.
j. Investigació de possibles col·laboracions amb el CTTI i el CESICAT per pro-

cedir als presumptes seguiments i escoltes il·legals.
k. Investigació de possibles llistats o fitxers de caràcter personal existents en po-

der del Cos de Mossos d’Esquadra i concretament de la Comissaria General d’In-
formació, que s’hagin pogut elaborar fruit dels presumptes seguiments i escoltes 
il·legals.

d) La comissió d’investigació podrà, tal com estableix l’article 67.2 del Regla-
ment del Parlament, incorporar especialistes, amb veu i sense vot, per a tasques 
d’assessorament tècnic en un nombre no superior al de diputats membres de la co-
missió.

e) En compliment d’allò que disposa l’article 67.1 in fine del Reglament del Par-
lament, els continguts bàsics del pla de treball hauran d’incloure necessàriament la 
compareixença de les autoritats següents, les quals podran ser complementades amb 
l’assessorament tècnic a què fa esment l’apartat anterior: 

a. Màxims responsables del Departament d’Interior entre 2011 i 2017.
b. Directors Generals de la Policia entre 2011 i 2017.
c. Majors del Mossos d’Esquadra entre 2011 i 2017.
d. Màxims responsables de la Comissaria General d’Informació, de la Comissa-

ria General de Recursos Operatius i de la Divisió d’Afers Interns entre 2011 i 2017.
e. Màxims responsables del Departament de la Presidència entre 2011 i 2017 en 

l’àmbit de les telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital.
f. Directors del CTTI entre 2011 i 2017.
g. Directors del CESICAT entre 2011 i 2017.

Palau del Parlament, 29 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisen-

da Alamany Gutiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, representant 
SP PPC
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Punt 11 | Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura 
única, de les esmenes presentades i de les esmenes subsegüents al 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

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

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.03.2018

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenta la 
proposició de llei següent i sol·licita que d’acord amb l’article 135 del Reglament es 
tramiti pel procediment de lectura única.

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008 de la presidència  
de la Generalitat i del Govern 

Exposició de Motius
Els articles 67.5 i 68.3 de l’Estatut d’autonomia estableixen que l’estatut del presi-

dent o presidenta de la Generalitat, d’una banda, i l’organització, el funcionament i 
les atribucions del Govern, de l’altra, han d’ésser regulats per llei.

Els canvis en el marc institucional que va definir el títol II de l’Estatut del 2006 
van determinar la necessitat d’aprovar la llei 13/2008 i de derogar la Llei 3/1982, 
per bé que es va mantenir transitòriament, fins a l’aprovació de la Llei electoral, la 
vigència de la regulació del règim d’incompatibilitats i de les causes d’inelegibilitat 
contingudes en la dita Llei.

Es pretén la incorporació de dues modificacions en l’articulat de la llei vigent.
L’actual article 6 preveu que, en cas d’absència, malaltia o impediment del presi-

dent o presidenta de la Generalitat, n’exerceix la suplència el conseller primer o con-
sellera primera o el vicepresident o vicepresidenta, si han estat nomenats; altrament, 
n’exerceix la suplència el conseller o consellera que el president o presidenta deter-
mini o, en cas de manca de designació, el conseller o consellera que ocupi el primer 
lloc en l’ordre de prelació protocol·lària. En cas d’absència, malaltia o impediment 
de la persona cridada a exercir la suplència, correspon d’exercir la suplència al con-
seller o consellera que ocupi el lloc immediatament inferior en l’ordre de prelació 
protocol·lària.

Per tant, la pròpia normativa preveu les situacions d’absència, malaltia o im-
pediment, en les quals la substitució o suplència opera automàticament. La llei no 
preveu, en canvi, quan aquests supòsits d’absència, malaltia o impediment es pro-
dueixin en el moment de la seva elecció, prevista en l’article 4, motiu pel qual es fa 
necessari introduir una modificació en el procediment d’elecció, en els supòsits que 
es donin les situacions ja previstes en l’article 6 o altres impossibilitats físiques que 
no permetin al candidat expressar-se oralment.

Per altra banda, es preveu també afegir un apartat a l’article 35, amb l’objectiu 
d’adaptar la llei vigent al funcionament dels òrgans col·legiats previstos, d’acord amb 
la normativa europea i amb la recent legislació de regulació del sector públic estatal.

Proposició de llei 

Article primer 
S’afegeix un nou paràgraf a l’article 4.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 

de la presidència de la Generalitat i del Govern: 
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«En cas d’absència, malaltia o impediment del candidat o candidata en el mo-
ment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del Ple del Parla-
ment, aquest podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d’inves-
tidura sense la presència o sense la intervenció del candidat o candidata. En aquest 
cas, la presentació del programa i la sol·licitud de confiança de la cambra es podrà 
fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el Reglament. La votació que de-
negui l’autorització prevista en aquest paràgraf equivaldrà a una votació d’investi-
dura als efectes de l’apartat 6è d’aquest article.»

Article segon
S’afegeix un tercer apartat a l’article 35 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 

de la presidència de la Generalitat i del Govern: 
3. Tots els òrgans col·legiats previstos en aquesta llei es poden constituir, convo-

car, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presen-
cial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressa i excepcio-
nalment el contrari.

A les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus membres 
podran trobar-se en diferents llocs sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, 
considerant també com els telefònics, i audiovisuals, la identitat dels membres o 
persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en 
què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells 
en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es con-
sideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic, les audio-
conferències i les videoconferències

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT DE LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 587).
D’acord amb l’article 138 del Reglament, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta 
de Portaveus, es proposarà al Ple que la Proposició de llei sigui tramitada pel pro-
cediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 19.03.2018.

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 2402; 2612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 2402)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modi-
ficació d ela Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern (tram. 
202-00002/12).
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Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article primer

Article primer
De modificació de l’apartat tercer de l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, que resta redactat amb el 
següent text: 

3. El candidat o candidata proposat presenta davant el Ple el seu programa de 
govern i sol·licita la confiança de la Cambra.

La participació del candidat o candidata en el debat d’investidura i en la votació 
necessàriament ha de ser personal, directa i indelegable. Després del debat sobre el 
programa presentat, es procedeix a la votació.

Perquè el candidat o candidata resulti investit, ha d’obtenir els vots d ela majoria 
absoluta. La investidura comporta l’aprovació del programa de govern.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de tot l’article segon

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació dels paràgrafs tercer, quart, cinquè i sisè de l’exposició de motius

Es pretén la incorporació d’una modificació a la Llei 13/2008, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, amb l’objectiu de garantir que el candidat o candi-
data a la presidència de la Generalitat participa de manera directa, personal i inde-
legable en el debat d’investidura i en la seva votació.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 2612)

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la llei 
13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern (tram. 202-00002/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’exposició de motius

Els articles 67.5 i 68.3 de l’Estatut d’autonomia estableixen que l’estatut del presi-
dent de la Generalitat, d’una banda, i l’organització, el funcionament i les atribu-
cions del Govern, de l’altra, han d’ésser regulats per llei.

Els canvis en el sistema institucional que va definir el títol II de l’Estatut del 
2006 van determinar la necessitat d’aprovar la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de 
la presidència de la Generalitat i del Govern, que va derogar la norma anàloga an-
terior, la Llei 3/1982, amb l’excepció de la regulació transitòria del règim d’incom-
patibilitats i de les causes d’inelegibilitat.

L’article 6 de la dita Llei 13/2008 regula els mecanismes de suplència o substitu-
ció del president de la Generalitat en cas d’absència, malaltia o impediment durant 
l’exercici del càrrec, però no té en compte la possibilitat que aquests supòsits es pro-
dueixin en el moment de l’elecció del president, regulada per l’article 4, motiu pel 
qual convé introduir una modificació en el procediment d’elecció que permeti donar 
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resposta a situacions anàlogues a les que regula l’article 6 i a altres situacions d’im-
possibilitat física que impedeixin al candidat de presentar oralment el programa de 
govern davant el ple.

Per altra banda, convé ampliar la regulació que fa l’article 35 de la utilització de 
mitjans telemàtics per al compliment de les funcions del Govern i dels seus òrgans 
d’assistència i suport, amb l’objectiu d’adaptar la regulació vigent del funcionament 
dels òrgans col·legiats compresos en l’àmbit de la llei, d’acord amb la normativa eu-
ropea i amb la legislació de regulació del sector públic estatal.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article primer

Article 1
Es modifica l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de 

la Generalitat i del Govern, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 4. Elecció
1. El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus 

membres, segons el que estableixen l’Estatut, el Reglament del Parlament i aquesta llei.
2. Dins els deu dies següents a la constitució de la legislatura, o dins els deu dies 

següents al fet causant d’un dels altres supòsits en què escaigui l’elecció, el president 
o presidenta del Parlament, un cop consultats els representants dels partits i grups 
polítics amb representació parlamentària, ha de proposar al Ple un candidat o can-
didata a la presidència de la Generalitat.

3. En cas d’absència, malaltia o impediment del candidat o candidata a la data de 
la sessió d’investidura, el Ple pot autoritzar, per majoria absoluta, que el debat d’in-
vestidura se celebri sense la presència o sense la intervenció del candidat o candida-
ta, que en aquest cas pot presentar el programa i sol·licitar la confiança de la cambra 
per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el Reglament. La denegació pel Ple 
d’aquesta autorització equival a una votació d’investidura als efectes de l’apartat 7.

4. El candidat o candidata proposat presenta davant el Ple el seu programa de 
govern i sol·licita la confiança de la cambra. Després d’un debat sobre el programa 
presentat, es procedeix a la votació. Perquè el candidat o candidata resulti investit, 
ha d’obtenir els vots de la majoria absoluta. La investidura comporta l’aprovació del 
programa de govern.

5. Si el candidat o candidata no aconsegueix la majoria absoluta, es pot sotme-
tre, dos dies després, a un segon debat i a una segona votació, en què bastarà la 
majoria simple.

6. Si en la segona votació el candidat o candidata tampoc no és elegit, es trami-
ta una nova proposta, segons el procediment regulat pels apartats 2, 3, 4 i 5, i així 
successivament.

7. Si un cop transcorreguts dos mesos des de la primera votació d’investidura 
cap candidat o candidata no ha estat elegit, la legislatura resta dissolta automàti-
cament i el president o presidenta de la Generalitat en funcions convoca eleccions 
de manera immediata, que han de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després 
de la convocatòria.»

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 2

Article 2
S’afegeixen quatre nous apartats, el 3, el 4, el 5 i el 6, a l’article 35 de la Llei 

13/2008, amb el text següent: 
«3. El Govern i la resta d’òrgans col·legiats compresos en l’àmbit d’aquesta llei 

es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre 
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actes tant de manera presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern 
reculli expressament i excepcionalment el contrari.

4. En les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus mem-
bres poden estar en llocs diferents sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, 
considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels mem-
bres o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el 
moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació 
entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’al-
tres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, 
les audioconferències i les videoconferències.

5. El que preveu l’apartat 4 serà d’aplicació en tot cas a les deliberacions i de-
cisions del Govern amb preferència al que estableix l’article 28. 2, d’aquesta llei.

6. Quan els membres del Govern despatxin els assumptes i funcions que els cor-
respon per mitjans telemàtics s’entendrà que no concorre el supòsit d’absència pre-
vist als articles 6.1, 12.1.k, 14.5 i 20 d’aquesta llei.»

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Reg. 3273, 3282, 3297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 3273)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 122 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes, subsegüents 
al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern 
(tram. 202-00002/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de tot l’article 1

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de tot l’article 2

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 3282)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por el artículo 122 del Reglamento del Parlamento, presenta 
las siguientes enmiendas, subsiguientes al dictamen del Consejo de Garantías Esta-
tutarias en relación a la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern (tram. 202-00002/12).

Enmienda única 
GP de Ciutadans

Teniendo en cuenta la advertida inconstitucionalidad y antiestatutariedad global 
de la iniciativa legislativa, incluidas las enmiendas presentadas, tanto por su conte-
nido como por el procedimiento de tramitación por lectura única propuesto, se pro-
pone la retirada de la proposición.

Palacio del Parlamento, 02 de abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 3297)

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 122 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
congruent tant amb el text de la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern (tram. 202-00002/12), com a les es-
menes presentades (reg. 2612)

Esmena 1 subsegüent
GP de Junts per Catalunya
De supressió a l’article 1 que queda amb el següent redactat 

Article 1
Es modifica l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de 

la Generalitat i del Govern, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 4. Elecció
1. El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els 

seus membres, segons el que estableixen l’Estatut, el Reglament del Parlament i 
aquesta llei.

2. Dins els deu dies següents a la constitució de la legislatura, o dins els deu dies 
següents al fet causant d’un dels altres supòsits en què escaigui l’elecció, el president 
o presidenta del Parlament, un cop consultats els representants dels partits i grups 
polítics amb representació parlamentària, ha de proposar al Ple un candidat o can-
didata a la presidència de la Generalitat.

3. En cas d’absència, malaltia o impediment del candidat o candidata a la data de 
la sessió d’investidura, el Ple pot autoritzar, per majoria absoluta, que el debat d’in-
vestidura se celebri sense la presència o sense la intervenció del candidat o candida-
ta, que en aquest cas pot presentar el programa i sol·licitar la confiança de la cambra 
per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el Reglament. La denegació pel Ple 
d’aquesta autorització equival a una votació d’investidura als efectes de l’apartat 7.

4. El candidat o candidata proposat presenta davant el Ple el seu programa de 
govern i sol·licita la confiança de la cambra. Després d’un debat sobre el programa 
presentat, es procedeix a la votació. Perquè el candidat o candidata resulti investit, 
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ha d’obtenir els vots de la majoria absoluta. La investidura comporta l’aprovació del 
programa de govern.

5. Si el candidat o candidata no aconsegueix la majoria absoluta, es pot sotmetre, 
dos dies després, a un segon debat i a una segona votació, en què bastarà la majoria 
simple.

6. Si en la segona votació el candidat o candidata tampoc no és elegit, es trami-
ta una nova proposta, segons el procediment regulat pels apartats 2, 3, 4 i 5, i així 
successivament.

7. Si un cop transcorreguts dos mesos des de la primera votació d’investidura 
cap candidat o candidata no ha estat elegit, la legislatura resta dissolta automàtica-
ment i el president o presidenta de la Generalitat en funcions convoca eleccions de 
manera immediata, que han de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després de 
la convocatòria.»

Esmena 2 subsegüent
GP de Junts per Catalunya
D’addició a l’article 2 que queda amb el següent redactat 

Article 2
S’afegeixen quatre nous apartats, el 3, el 4, el 5 i el 6, a l’article 35 de la Llei 

13/2008, amb el text següent: 
«[...]
3. El Govern i la resta d’òrgans col·legiats compresos en l’àmbit d’aquesta llei 

es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre 
actes tant de manera presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern 
reculli expressament i excepcionalment el contrari.

4. En les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus membres 
poden estar en llocs diferents sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, consi-
derats també com a tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres o 
les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment 
en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre 
ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es 
consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les au-
dioconferències i les videoconferències.

5. El que preveu l’apartat 4 serà d’aplicació en tot cas a les deliberacions i deci-
sions del Govern amb preferència al que estableix l’article 28.2 d’aquesta llei, com-
putant-se a efectes de quòrum tant l’assistència presencial com a distància.

6. Quan els membres del Govern despatxin els assumptes i funcions que els cor-
respon per mitjans telemàtics s’entendrà que no concorre el supòsit d’absència pre-
vist als articles 6.1, 12.1.k, 14.5, 15.4 i 20 d’aquesta llei.»

Esmena 3 subsegüent
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una disposició addicional

«Disposició addicional
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el principi d’autonomia parlamentària 

que li reconeix l’article 58.1 de l’Estatut d’autonomia, ha de fer les modificacions 
del Reglament del Parlament que siguin necessàries, a iniciar en el termini d’un mes, 
per a complir els requeriments establerts per aquesta llei.»

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat
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