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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a
joves
250-00637/11
RETIRADA

Retirada en la sessió 10 de la Comissió de Cultura, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 356.

Proposta de resolució sobre les cases regionals
250-00772/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 10, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 356.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11
PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 16.11.2016

Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en comissió del president de la Federació de Municipis de
Catalunya, o de la persona en qui delegui (tram. 352-00790/11).
Proposta d’audiència en comissió del president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, o de la persona en qui delegui (tram. 352-00791/11).
Proposta d’audiència en comissió de Lluís Comeron Graupera, degà del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (tram. 352-00792/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Guix Armengou, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (tram. 352-00793/11).
Proposta d’audiència en comissió de Leo Bejarano, president del Col·legi Oficial
d’Ambientòlegs de Catalunya (tram. 352-00794/11).
Proposta d’audiència en comissió de Daniel Mòdol Deltell, regidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona (tram. 352-00795/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jaume Busquets Fàbregas, president de la
Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya (tram. 352-00796/11).
Proposta d’audiència en comissió de Miquel Darnés i Cirera, degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (tram. 35200797/11).
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència de Leo Bejarano Manjón, president del Col·legi
Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (tram. 352-00828/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Anna Parés i Rifà, degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs (tram. 352-00829/11).
Proposta d’audiència en ponència de Lluïsa Presmanes Rivas, membre de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (tram. 352-00830/11).
Proposta d’audiència en ponència de Jaume Busquets Fàbregas, president de la
Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya (tram. 352-00831/11).
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (tram. 352-00832/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la cooperativa d’arquitectes La Col (tram. 352-00833/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (tram. 352-00834/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Geògrafs
(tram. 352-00835/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-00836/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres
(tram. 352-00837/11).
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Proposta d’audiència en comissió de Rafael de Cáceres Zurita, arquitecte (tram.
352-00838/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Politòlegs i
Sociòlegs (tram. 352-00839/11).
Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència de Norberto Beirak, arquitecte i urbanista
(tram. 352-00879/11).
Proposta d’audiència en ponència de Rubén Navarro González, arquitecte i professor (tram. 352-00880/11).
Proposta d’audiència en ponència de Fèlix Pardo Marín, doctor en arquitectura
(tram. 352-00881/11).
Proposta d’audiència en ponència de Xavier Valls, arquitecte (tram. 35200882/11).
Proposta d’audiència en ponència de Miquel Darnés i Cirera, enginyer tècnic industrial (tram. 352-00883/11).
Proposta d’audiència en ponència de Félix de Azúa Comella, excatedràtic d’estètica i teoria de les arts de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
(tram. 352-00884/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Civio
(tram. 352-00885/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Arquitectura i Sostenibilitat (tram. 352-00886/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori de Contractació Pública (tram. 352-00887/11).
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en comissió de Lluís Comeron Graupera, degà del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (tram. 352-00888/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Gosalves i López, president del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya (tram. 352-00889/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jaume Busquets Fàbregas, president del Col·
legi de Geògrafs a Catalunya (tram. 352-00890/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jaume Matamala i Minguet, president de
la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (tram. 35200891/11).
Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Altisench, degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (tram. 352-00892/11).
Proposta d’audiència en comissió de Xavier Font i Mach, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (tram. 352-00893/11).
Proposta d’audiència en comissió de Miquel Darnés, degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (tram. 352-00894/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Guix i Armengou, degà del Col·legi i
Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (tram. 352-00895/11).
Proposta d’audiència en comissió de Joan B. Casas Onteniente, degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya (tram. 352-00896/11).
Proposta d’audiència en comissió de Josep Donés Barcons, director general
de l’Associació de Promotors Constructors d’Edificis de Catalunya (tram. 35200897/11).
Proposta d’audiència en comissió de Ramon Sanabria Boix, president de l’associació Arquitectes per l’Arquitectura (tram. 352-00898/11).
Proposta d’audiència en comissió de Pere Montaña i Josa, en representació de la
Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-00899/11).
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Proposta d’audiència en comissió de Pere Pons Vendrell, en representació de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (tram. 352-00900/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Ros Ballesteros, president del Consell
d’Escoles d’Arquitectura de Catalunya (tram. 352-00901/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Badia, arquitecte i periodista (tram.
352-00902/11).
Proposta d’audiència en comissió de Rosa Rull Beltran, arquitecta (tram. 35200903/11).
Proposta d’audiència en comissió de Llàtzer Moix, periodista i redactor en cap
adjunt de La Vanguardia (tram. 352-00904/11).
Proposta d’audiència en comissió de Sebastià Jornet i Forner, arquitecte (tram.
352-00905/11).
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (tram. 352-00906/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (tram. 352-00907/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cambra Oficial de
Contractistes d’Obres de Catalunya (tram. 352-00908/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana
de Promotors Públics d’Obres de Sòl i Habitatge (tram. 352-00909/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes i Enginyers d’Edificació de Barcelona (tram. 352-00910/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya (tram. 352-00911/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya (tram. 352-00912/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers
Tècnics d’Obra Pública de Catalunya (tram. 352-00913/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (tram. 352-00914/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Biòlegs de
Catalunya (tram. 352-00915/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Geògrafs
(tram. 352-00916/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de Politòlegs i
Sociòlegs de Catalunya (tram. 352-00917/11).

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES
Comissió de Territori, 14.12.2016, DSPC-C 278

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en
Comissió

Compareixença en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya (tram. 353-00255/11).
Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (tram. 353-00256/11).
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (tram. 353-00257/11).
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (tram. 353-00258/11).
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Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de
Catalunya (tram. 353-00259/11).
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi de Geògrafs (tram.
353-00260/11).
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (tram. 353-00261/11).
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (tram. 353-00262/11).
Compareixença en comissió d’una representació de la Comissió de Medi Ambient
del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (tram. 353-00263/11).
Compareixença en comissió d’una representació de la cooperativa d’arquitectes
LaCol (tram. 353-00264/11).
Compareixença en comissió d’una representació de Comissions Obreres (tram.
353-00265/11).
Compareixença en comissió de Norberto Beirak, arquitecte i urbanista (tram.
353-00266/11).
Compareixença en comissió de Rubén Navarro González, arquitecte i professor
(tram. 353-00267/11).
Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de
Promotors Públics de Sòl i Habitatge (tram. 353-00268/11).
Compareixença en comissió d’una representació de la fundació Civio (tram. 35300269/11).
Compareixença en comissió d’una representació de l’associació Arquitectura i
Sostenibilitat (tram. 353-00270/11).
Compareixença en comissió d’una representació de l’Observatori de la Contractació Pública (tram. 353-00271/11).
Compareixença en comissió de Jordi Gosalves i López, president del Consell de
Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
(tram. 353-00272/11).
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (tram. 353-00273/11).
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tècnics
d’Obres Públiques de Catalunya (tram. 353-00274/11).
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Economistes de
Catalunya (tram. 353-00275/11).
Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació de Promotors
Constructors d’Edificis de Catalunya (tram. 353-00276/11).
Compareixença en comissió del president de l’associació Arquitectes per l’Arquitectura (tram. 353-00277/11).
Compareixença en comissió del president del Consell d’Escoles d’Arquitectura
de Catalunya (tram. 353-00278/11).
Compareixença en comissió del president de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanístics de Catalunya (tram. 353-00279/11).
Compareixença en comissió d’una representació de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (tram. 353-00280/11).
Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials rebutjades

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Mòdol Deltell, regidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona (tram. 352-00795/11).
Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials retirades

Proposta d’audiència en comissió de Rafael de Cáceres Zurita, arquitecte (tram.
352-00838/11).
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Proposta d’audiència en ponència de Fèlix Pardo Marín, doctor en arquitectura
(tram. 352-00881/11).
Proposta d’audiència en ponència de Félix de Azúa Comella, excatedràtic d’estètica i teoria de les arts de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
(tram. 352-00884/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Badia, arquitecte i periodista (tram.
352-00902/11).
Proposta d’audiència en comissió de Rosa Rull Beltran, arquitecta (tram. 35200903/11).
Proposta d’audiència en comissió de Llàtzer Moix, periodista i redactor en cap
adjunt de La Vanguardia (tram. 352-00904/11).

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS
I EXPERTS
Comissió de Territori, 15.02.2017, DSPC-C 319; 01.03.2017, DSPC-C 336; 15.03.2017,
DSPC-C 353

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes

El dia 15 de febrer de 2017, DSPC-C 319
Compareixença en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya (tram. 353-00255/11)
Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (tram. 353-00256/11)
Compareixença en comissió d’una representació de la cooperativa d’arquitectes
La Col (tram. 353-00264/11)
Compareixença en comissió de Norberto Beirak, arquitecte i urbanista (tram.
353-00266/11)
Compareixença en comissió de Rubén Navarro González, arquitecte i professor
(tram. 353-00267/11)
Compareixença en comissió d’una representació de l’Agrupació Arquitectura i
Sostenibilitat (tram. 353-00270/11)
Compareixença en comissió del president de l’associació Arquitectes per l’Arquitectura (tram. 353-00277/11)
Compareixença en comissió del president del Consell d’Escoles d’Arquitectura
de Catalunya (tram. 353-00278/11)
Compareixença en comissió del president de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (tram. 353-00279/11)
El dia 1 de març de 2017, DSPC-C 336
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (tram. 353-00257/11)
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (tram. 353-00258/11)
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (tram. 353-00261/11)
Compareixença en comissió de Jordi Gosalves i López, president del Consell de
Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
(tram. 353-00272/11)
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (tram. 353-00273/11)
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tècnics
d’Obres Públiques de Catalunya (tram. 353-00274/11)

3.01.01. Projectes de llei
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Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Economistes de
Catalunya (tram. 353-00275/11)
El dia 15 de març de 2017, DSPC-C 353
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de
Catalunya (tram. 353-00259/11)
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi de Geògrafs (tram.
353-00260/11)
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (tram. 353-00262/11)
Compareixença en comissió d’una representació de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (tram. 353-00263/11)
Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de
Promotors Públics de Sòl i Habitatge (tram. 353-00268/11)
Compareixença en comissió d’una representació de l’Observatori de la Contractació Pública (tram. 353-00271/11)
Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació de Promotors
Constructors d’Edificis de Catalunya (tram. 353-00276/11)
Compareixença en comissió d’una representació de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (tram. 353-00280/11)
Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes

Compareixença en comissió d’una representació de Comissions Obreres (tram.
353-00265/11)
Compareixença en comissió d’una representació de la fundació Civio (tram. 35300269/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 20.03.2017 al 07.04.2017).
Finiment del termini: 10.04.2017; 12:00 h.

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i
recreatives
200-00004/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 53900; 53928).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Projecte de llei de comerç, serveis i fires
200-00022/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CSP (reg. 53718; 53779; 53852).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 17.03.2017 al
20.03.2017).
Finiment del termini: 21.03.2017; 12:00 h.
3.01.01. Projectes de llei
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Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 15 de març de
2017, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00023/11) i les esmenes
presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del Parlament.
La Ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Montserrat Palau Vergés
Grup Parlamentari de Ciutadans
Elisabeth Valencia Mimbrero
Grup Parlamentari Socialista
Marta Moreta Rovira
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Gemma Lienas Massot
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Vehí i Cantenys

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència
202-00041/11
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 15 de març
de 2017, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de
llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 202-00041/11) i les esmenes
presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del Parlament.
La Ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Montserrat Vilella Cuadrada
Grup Parlamentari de Ciutadans
Laura Vílchez Sánchez
Grup Parlamentari Socialista
Raúl Moreno Montaña

3.01.02. Proposicions de llei
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Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Gemma Lienas Massot
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Marisa Xandri Pujol
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Gabriela Serra Frediani

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la
Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques
202-00044/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP CSP; GP JS (reg. 53709; 53792; 53795).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
17.03.2017 al 20.03.2017).
Finiment del termini: 21.03.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació
al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos
d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 52596; 52796).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.03.2017 al 23.03.2017).
Finiment del termini: 24.03.2017; 12:00 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el web de tràmits de la Generalitat
250-00810/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53566 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 10.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53566)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Garantir que la pàgina web tramits.gencat.cat ofereixi les mateixes opcions
en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, així com en idioma anglès per
3.10.25. Propostes de resolució
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a aquells tràmits que poden tenir repercussió en persones que no parlen cap de les
llengües oficials.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. Continuar respectant la preferència lingüística expressada per l’usuari en el
redireccionament cap a altres pàgines web de la Generalitat de Catalunya, si la pàgina de destí disposa de versió en l’idioma prèviament seleccionat.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre justícia
democràtica i estat autoritari de dret
302-00125/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 53706 i 53955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.03.2017

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció,
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat autoritari
de dret (tram. 300-00135/11).
Moció

El Parlament de Catalunya acorda:
1. Instar el Govern a elaborar en el termini màxim de 20 dies un informe sobre
la politització, la manca d’independència i la falta d’objectivitat de l’alta judicatura
i la fiscalia espanyoles i el Tribunal Constitucional, amb especial menció del currículum polític dels seus components, per tal d’elevar-lo al Consell d’Europa, el Consell dels Drets Humans de l’ONU a Ginebra, la Comissària de Justícia de la Unió
Europea, tots els ministeris de Justícia dels estats membres del Consell d’Europa, el
Tribunal Europeu dels Drets Humans, la Cort Internacional de Justícia de la Haia,
el Tribunal Russell, Amnistia Internacional i Human Rights Watch.
2. Constatar que el conjunt del govern espanyol i específicament el ministre de
Justícia Rafael Català utilitza políticament el poder judicial en el conflicte democràtic contra Catalunya.
3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a requerir el Tribunal Constitucional espanyol, el dia de la publicació d’aquesta moció i mitjançant remissió de
la mateixa, perquè davant la seva evident politització i dependència partitocràtica
s’abstingui de resoldre en relació a tots els procediments que tinguin a veure amb
les decisions adoptades pel Parlament de Catalunya, recordant-li a més que les regles establertes unilateralment per aquest òrgan per via de la Sentència de l’Estatut
no han estat en cap moment sotmeses a referèndum.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord de la Mesa del Parlament del 16 de març de 2017 relatiu a unes
peticions de reconsideració
ACORD

Mesa del Parlament

La Mesa rebutja la sol·licitud de reconsideració presentada pel GP Socialista amb
relació a les esmenes subsegüents dels GP de Junts pel Sí i de GP de Catalunya Sí
que es Pot. Aquesta decisió es fonamenta en l’acord motivat següent:
Amb relació a la sol·licitud de reconsideració del GP Socialista referida a les
esmenes subsegüents del GP de Junts pel Sí i del GP de Catalunya Sí que es Pot,
aquesta Mesa considera que s’han de desestimar amb base a les següents consideracions:
1. Quan el Consell de Garanties Estatutàries declara que la redacció d’un determinat article és inconstitucional o antiestatutari no implica una recomanació
de la seva supressió, perquè es podria reformular de tal manera que es desactivessin o s’eliminessin aquells elements que implicaven la tatxa d’inconstitucionalitat o antiestatutorietat; l’operació i translació de les conclusions i observacions
del Consell de Garanties Estatutàries a una esmena subsegüent es pot realitzar
normalment a través de diversos camins jurídics, partint de que els dictàmens del
Consell de Garanties Estatutàries no són vinculants.
2. A més, cal recordar que les dues esmenes subsegüents, contenen una clàusula final que indica que les actuacions del Govern s’han de realitzar: «d’acord
amb els criteris del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya» (GP de Junts pel Sí) i «amb les condicions establertes en
el dictamen 2/2017 de 2 de de març del Consell de Garanties Estatutàries de la
Generalitat de Catalunya» (GP de Catalunya Sí que es Pot).
Per tant, es desprèn clarament que la voluntat d’ambdós grups parlamentaris
és la de modular el redactat original per a adequar-lo a les conclusions i observacions del Dictamen 2/2017 del Consell de Garanties Estatutàries.
Cal afegir que l’article 120.2 RPC estén la congruència a «les conclusions i
les observacions del dictamen», i per tant, cal tenir en compte les diverses consideracions que es realitzen en el conjunt d’aquest, i no únicament les «conclusions», per valorar la congruència.
Finalment cal recordar que pretendre que només hi ha una via jurídica per
assolir les conclusions i observacions del Consell de Garanties Estatutàries conduiria a posar a la dita institució en un paper que no li pertoca i a posar als grups
parlamentaris en una posició que no és la més pròpia a la seva naturalesa política. Un enteniment tan estricte com aquest podria incidir desproporcionadament
en el ius in officium que empara la presentació de les iniciatives parlamentàries
i el dret a ser debatudes.
La Mesa rebutja també la sol·licitud de reconsideració presentada pel GP Socialista a les esmenes subsegüents del GP de Ciutadans. Aquesta decisió es fonamenta
en l’acord motivat següent:
Amb relació a les esmenes del GP de Ciutadans, cal recordar que la conclusió segona del Dictamen 2/2017 del Consell de Garanties Estatutàries és el següent: «Les partides pressupostàries “GO01.132.227.0004. Processos electorals
i consultes populars”; “DD01.132.227.0004. Processos electorals i consultes populars”, i “DD01.132.227.0015. Processos de participació ciutadana”; i la secció
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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pressupostària “FO01.811.500.0001. Fons de Contingència”, del Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, troben empara en els
articles 56.2, 94.3, 122 i 160.3 EAC i en els articles 211, 212 i 214 EAC, respectivament, i no són contràries a la Constitució».
El GP Socialista «considera que si el Consell de Garanties Estatutàries va
concloure que no s’advertia tatxa d’inconstitucionalitat, ni antiestatutarietat en la
redacció d’aquestes partides, no és congruent que el GP de Ciutadans en demani
la seva reformulació modificant-ne el redactat».
És veritat que el Dictamen 2/2017 conclou que les partides o el fons de contingència no són contraris a la Constitució o a l’Estatut d’autonomia. No obstant,
el Dictamen realitza diverses consideracions generals sobre les partides (quan
parla, per exemple, que normalment un «crèdit per si mateix tampoc és suficient
per identificar l’actuació concreta en la qual s’acabarà substanciant») i el fons
(quan parla de la «incertesa en la destinació final») que determinat grup parlamentari pot considerar que podien donar lloc a precisions o millores de tècnica
normativa.
Per això és difícil considerar que són incongruents amb el Dictamen 2/2017
del Consell de Garanties Estatutàries. Ho serien si pretenguessin suprimir les
partides o el Fons de contingència o modificar-ne els imports. Cal tenir en compte, a més, com ja s’ha dit respecte de l’anterior sol·licitud de reconsideració, que
per valorar la congruència el punt de referència és el conjunt del dictamen, incloent les observacions i no només les conclusions (article 120.2 RPC), perspectiva que amplia les possibilitats d’admissió.
La Mesa rebutja finalment la sol·licitud de reconsideració presentada pel GP de
Ciutadans a les esmenes subsegüents dels GP de Junts pel Sí i GP de Catalunya Sí
que es Pot. Aquesta decisió es fonamenta en l’acord motivat següent:
La sol·licitud de reconsideració de l’acord d’admissió a tràmit presentada pel
GP de Ciutadans amb relació a les esmenes del GP de Catalunya Sí que es Pot
(reg. 53168 i correcció d’errades amb número 53579) i del GP de Junts pel Sí (reg.
53715 i correcció d’errades amb número 53793) es fonamenta en què totes dues
contravenen l’obligació continguda a les Interlocutòries de 19 de juliol de 2016,
provisió d’1 d’agost de 2016, Interlocutòria 170/2016, de 6 d’octubre, i 24/2017,
de 14 de febrer, i adreçada als membres de la Mesa, en el sentit d’impedir o paralitzar «cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente
suponga ignorar la nulidad de esos apartados de dicha Resolución 306/XI»
La sol·licitud de reconsideració entén que totes dues esmenes doten de disponibilitat pressupostària i faculta al Govern per exercir una sèrie de facultats
relatives a un referèndum d’autodeterminació a Catalunya, per a exercir les quals
no es disposa de competència, tenint en compte, a aquest respecte, l’opinió expressada pel Consell de Garanties Estatutàries en el seu dictamen 2/2017, en el
qual, a més, es considera que la remissió a una eventual normativa no salva els
defectes de constitucionalitat.
A més, finalment, en la sol·licitud de reconsideració se sosté que la referència
expressa a la part no anul·lada de la Resolució 306/XI tampoc subsana el possible incompliment del deure que imposa als membres de la Mesa la Interlocutòria
24/2017.
Ateses les al·legacions formulades, aquesta Mesa considera que la sol·licitud
de reconsideració del GP de Ciutadans ha d’ésser desestimada en base als següents fonaments:
1. Les esmenes objecte de la sol·licitud de reconsideració en cap cas poden
ésser considerades com un incompliment del deure contingut en l’apartat 2 de
la Interlocutòria 24/2017, en la mesura que aquest apartat cenyeix el deure a les
iniciatives relatives «a los apartados anulados», que no són els que expressament
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apareixen esmentats en les esmenes objecte de reconsideració. La referència exclusiva en aquestes esmenes als apartats de la Resolució 306/XI que no han estat
declarats nuls, ni objecte de cap incident d’execució fa palesa la voluntat d’evitar aquest possible incompliment, tenint en compte les diferències de contingut i
de la voluntat que expressen, entre els apartats que han estat declarats nuls i els
que no.
2. Cal afegir que les esmenes objecte de reconsideració contenen unes matisacions o condicionaments, congruents amb el dictamen 2/2017 del CGE, que
encara permeten distingir-les més del propòsit i redacció literal dels apartats
declarats nuls per la Interlocutòria 24/2017. D’una banda, no es parla de «referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya», com es feia a l’apartat I.1.1.3 de la Resolució 306/XI, com sembla interpretar el GP de Ciutadans
en parlar de «referèndum d’autodeterminació», sinó que es parla d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, objecte de consulta que admet diverses
interpretacions, no necessàriament contràries a la Constitució ni susceptibles
d’ésser incloses dins del concepte que va ésser declarat nul. Però el principal
element de diferència es troba en què en el text de les esmenes es fa referència, com a requisit («d’acord») per a la celebració del referèndum esmentat que
aquest es subjecti a les «condicions» o als «criteris» que el Consell de Garanties Estatutàries considera que possibilitaria un referèndum, a Catalunya i que es
recullen en el paràgraf final del Fonament Jurídic Segon del dictamen 2/2017
d’aquest òrgan estatutari, que afirma:
«Dit això, val a dir que, en el cas que es produís un escenari normatiu diferent, ja fos com a conseqüència d’una reforma de la legislació orgànica en la
matèria o d’una autorització estatal per a la realització d’algun tipus de consulta referendària a Catalunya, les lleis pressupostàries disposen dels mecanismes
idonis que facilitarien al Govern la dotació econòmica suficient per fer front a
les necessitats o els requeriments que se’n poguessin derivar (així, a tall d’il·lustració, art. 35, 39, 40, 42 i 43 del text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya).»
Cal entendre, doncs, que les esmenes l’admissió de les quals es qüestiona, no
sols adquireixen congruència amb la remissió al dictamen, sinó que l’únic sentit
d’aquesta només pot ser el de què la possible celebració d’un referèndum resta
supeditada a l’existència d’aquest «escenari normatiu», que es considera que el
permetria.
3. Essent possible una interpretació favorable a l’exercici del dret d’iniciativa, i per tal de no lesionar el dret de participació política ex article 23.2 CE, la
Mesa ha d’acordar l’admissió a tràmit, d’acord amb la jurisprudència constitucional (SSTC 124/1995, de 18 de juliol, 38/1999, de 22 de març; 107/2001, de 23
d’abril, 203/2001, de 15 d’octubre, 177/2002, de 14 d’octubre, i 78/2006, de 13 de
març), més quan aquesta és la interpretació més lògica, literal i adequada, tenint
en compte els diversos elements que integren el text al que es refereix i que no
contradiu l’apartat 2 de la Interlocutòria 24/2017.
Palau del Parlament, 16 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
N. de la r.: Les sol·licituds de reconsideració es reprodueixen a la secció 4.67.
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Reconsideració de l’acord de la Mesa del 14 de març de 2017 sobre
l’admissió a tràmit d’una moció
ACORD
Mesa del Parlament, 16.03.2017

La Mesa acorda acceptar la reconsideració presentada pel GP de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Aquesta decisió es fonamenta en els motius
següents:
1. L’acord d’inadmissió de la Mesa del passat dimarts 14 de març, estava
motivat només pel contingut dels punts núm. 2 i 3, ja que el punt 1 de la moció
es podia admetre perquè no l’afecta cap incompliment del Reglament del Parlament.
2. D’acord amb la proposta presentada pel propi grup ja s’esmena el punt segon en el sentit que les mocions subsegüents a una interpel·lació al Govern de la
Generalitat han de ser congruents amb l’esmentada interpel·lació i només poden
instar al propi Govern de la Generalitat o bé sotmetre a votació la constatació
d’uns fets o d’una opinió política que siguin congruents a la interpel·lació inicial.
3. El tercer apartat de la moció també ha estat esmenat pel propi grup parlamentari i, d’acord amb el que s’ha dit en el punt anterior, a qui s’insta és al propi
Govern de la Generalitat que va ser interpel·lat en el passat ple. Així, el que és
transcendent de cara al compliment del propi Reglament del Parlament i que va
motivar la inadmissió de la moció, és que només es pot instar al Govern de la Generalitat, és intranscendent que en la moció inicial fos el Tribunal Constitucional
a qui s’instava, ja que si hagués estat qualsevol altra institució que no fos el Govern de la Generalitat, la moció igualment s’hauria inadmès.
Per tot això, s’ha d’estimar la petició de reconsideració a l’admissió a tràmit plantejada pel grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent i, conseqüentment, admetre la moció presentada amb el nou redactat
per a què pugui substanciada, si s’escau, en el Ple corresponent.
Palau del Parlament, 16 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
N. de la r.: La sol·licitud de reconsideració es reprodueix a la secció 4.67.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Gabriel Rufián Moreno davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els preparatius
secrets de la Generalitat
356-00536/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 51775).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.03.2017.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les relacions
amb els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica
de Catalunya
356-00559/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 53409).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Germà Gordó i Aubarell davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les relacions
amb els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica
de Catalunya
356-00560/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 53409).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Natàlia Figueras i Pagès davant
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la trama
delictiva del cas Manga i la possible relació amb els casos de
corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
356-00561/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 53409).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Robert Fauria i Danés davant
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la trama
delictiva del cas Manga i la possible relació amb els casos de
corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
356-00562/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 53409).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.03.2017.
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Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè
informi sobre les declaracions de Fèlix Millet en seu judicial en el
marc de la investigació de diversos casos de corrupció que afecten
Convergència Democràtica de Catalunya
356-00565/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 53416).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.03.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el finançament
de Convergència Democràtica de Catalunya i de les fundacions que
hi estaven vinculades
356-00569/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC (reg. 53421).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.03.2017.

4.67.
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Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 53913

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, president, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb l’Article 38 del Reglament del Parlament sol·liciten una petició de reconsideració sobre l’admissió a tràmit de l’esmena subsegüent
al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació al Projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 200-00019/11),
presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, amb número de registre 53715 i
53793 (correcció d’errades), en base als següents fets i consideracions:
Els Grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Partit Popular de Catalunya
van presentar, de manera independent, sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries en relació a la disposició addicional trenta-unena del dictamen del
Projecte de llei de pressupostos.
Aquesta disposició addicional, que regula les «Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referendari», va ser declarada pel Consell de Garanties
Estatutàries contrària a l’article 149.1.32 CE, en relació amb l’ordre de repartiment
competencial, i a l’article 92 CE, quant al seu desplegament orgànic. Tampoc troba
empara en l’article 122 EAC ni en els articles 211 i 212 EAC. Tanmateix, cal recalcar que aquest pronunciament va ser acordat per unanimitat dels consellers.
El Grup Parlamentari de Junts pel Sí, tot i no haver sol·licitat dictamen al Consell
de Garanties, en data 10 de març sí que ha presentat esmena subsegüent al dictamen
en relació aquesta disposició addicional amb el següent redactat:
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«El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017 ha d’adoptar les
mesures necessàries per a garantir la dotació pressupostaria suficient per fer front
a les necessitats que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, previst en la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, tenint en compte el treball desplegat pel Pacte Nacional pel Referèndum d’acord amb
els criteris del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de
Catalunya.»
No obstant, en data 14 de març, el mateix grup parlamentari va presentar escrit
de rectificació d’errada en la redacció de l’esmena subsegüent presentada (núm. de
registre 53793). La nova redacció de l’esmena declara:
«El Covem, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017 ha d’adoptar les
mesures necessàries per a garantir la dotació pressupostaria suficient per fer front a
les necessitats que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, previst en l’apartat 1.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de
Catalunya, tenint en compte el treball desplegat pel Pacte Nacional pel Referèndum
d’acord amb els criteris del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de la
Generalitat de Catalunya»
El Grup sotasignat considera que, tant el redactat originari de l’esmena subsegüent, com el de correcció d’errada no s’adeqüen a la motivació formulada pel Consell de Garanties Estatutàries ja que en el seu propi dictamen, una de les justifica
cions que dóna el Consell per declarar aquesta disposició addicional inconstitucional
i antiestatutària és que l’examen jurídic de la disposició addicional trenta-unena no
supera el test de l’adequació constitucional i estatutària, perquè, actualment, la jurisprudència constitucional no reconeix a la Generalitat la potestat de regular ni
de convocar una consulta referendària sobre el futur polític de Catalunya. I, com a
derivació d’aquesta premissa, tampoc pot preveure en la seva legislació pressupostària una habilitació o autorització per a una despesa de diner públic en relació amb
una competència que no té atribuïda o de la qual no n’és la titular reconeguda. [...]
Exposat l’anterior, hem d’afegir, per completar la nostra anàlisi, que la conclusió a
la qual arribem de l’examen de la disposició addicional trenta-unena no pot restar
reinterpretada ni tan sols matisada per la clàusula de tancament de l’esmentada
norma, en la seva expressió: «en el marc de la legislació vigent en el moment que es
convoqui» (FJ Segon, pàgines 19-20 del Dictamen).
Tenint en compte la motivació que fa el Consell de Garanties, el Grup Parlamentari Socialista considera que el contingut de l’esmena subsegüent de Junts pel Sí no
protegeix la disposició addicional trenta-unena d’un possible incompliment constitucional i estatutari.
Tanmateix, atenent el tenor literal de l’Article 120, apartat segon del Reglament
del Parlament, així com la contundència en què ha conclòs el Consell de Garanties el seu dictamen, el Grup Parlamentari Socialista considera que només hi ha un
redactat possible a aquesta disposició addicional, que sigui congruent amb el dictamen del Consell: la presentació d’una esmena subsegüent que assenyali la supressió
de la disposició addicional trenta-unena.
Es per això, que el Grup Parlamentari Socialista sol·licita reconsideració en l’admissió a tràmit de l’esmena subsegüent sobre la que s’ha pronunciat.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu, GP SOC
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Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 53914

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, president, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb l’Article 38 del Reglament del Parlament sol·liciten una petició de reconsideració sobre l’admissió a tràmit de les esmenes 2, 3 i 4
subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 20000019/11), presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, amb número de registre
53704, en base als següents fets i consideracions:
En data 10 de febrer el Grup Parlamentari de Ciutadans va sol·licitar dictamen el
Consell de Garanties Estatutàries, entre d’altres, en relació a tres partides de despeses
dins del programa 132 («GOOl.132.227.0004. Processos electorals i consultes populars», amb una assignació de 407.450,00 €»; «DDOl.132.227.0004. Processos electorals i consultes populars», amb una assignació 5.000.000,00 €»; «DDOl.132.227.0015.
Processos de participació ciutadana», amb una assignació 800.000,00 €») i una partida de despesa inclosa dins el programa 811 («FOOl.811.500.0001. Fons de contingència», amb un crèdit de 330.000.000,00 €»).
El Consell de Garanties Estatutàries en el seu dictamen 2/2017, de 2 de març,
concloïa, per unanimitat, que aquestes partides troben empara en els articles 56.2,
94.3, 122 i 160.3 EAC i en els articles 211, 212 i 214 EAC, respectivament, i no són
contràries a la Constitució.
Tot i el parer del Consell, el Grup Parlamentari de Ciutadans, en data 10 de març
va presentar una sèrie d’esmenes subsegüents (Esmena 2, Esmena 3 i Esmena 4) modificant el redactat d’aquestes partides pressupostàries.
Cal recordar que el Reglament del Parlament, en el seu article 120 apartat segon
determina que les esmenes subsegüents presentades han d’ésser congruents amb les
conclusions i les observacions del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i
només es poden referir als articles o a les esmenes objecte d’aquest dictamen.
El Grup parlamentari sotasignat considera que si el Consell de Garanties Estatutàries va concloure que no s’advertia tatxa d’inconstitucionalitat, ni antiestatutarietat en la redacció d’aquestes partides, no és congruent que el Grup Parlamentari de
Ciutadans en demani la seva reformulació modificant-ne el redactat.
Es per això, que se sol·licita reconsideració en l’admissió a tràmit de les esmenes
sobre les que s’ha pronunciat.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu, GP SOC
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Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 53915

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, president, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb l’Article 38 del Reglament del Parlament sol·liciten una petició de reconsideració sobre l’admissió a tràmit de l’esmena subsegüent
al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació al Projecte de llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 200-00019/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, amb número de registre
53168 i 53579 (correcció d’errades), en base als següents fets i consideracions:
Els Grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Partit Popular de Catalunya
van presentar, de manera independent, sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries en relació a la disposició addicional trenta-unena del dictamen del
Projecte de llei de pressupostos.
Aquesta disposició addicional, que regula les «Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referendari», va ser declarada pel Consell de Garanties
Estatutàries contrària a l’article 149.1.32 CE, en relació amb l’ordre de repartiment
competencial, i a l’article 92 CE, quant al seu desplegament orgànic. Tampoc troba
empara en l’article 122 EAC ni en els articles 211 i 212 EAC. Tanmateix, cal recalcar que aquest pronunciament va ser acordat per unanimitat dels consellers.
El Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, tot i no haver sol·licitat dictamen al Consell de Garanties, en data 7 de març sí que ha presentat esmena subsegüent al dictamen en relació aquesta disposició addicional amb el següent redactat:
«El Govern garantirà la dotació econòmica suficient per fer front a les necessitats i els requeriments que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el
futur polític de Catalunya, acordat en el punt 11é de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, amb les condicions establertes en el dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya.»
No obstant, en data 9 de març, el mateix grup parlamentari va presentar escrit
de rectificació d’errada en la redacció de l’esmena subsegüent presentada (núm. de
registre 53579). La nova redacció de l’esmena declara:
«El Govern, dins de les possibilitats pressupostàries, garantirà la dotació econòmica suficient per fer front a les necessitats i els requeriments que es derivin de la
convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, acordat en l’apartat 1.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, amb les condicions
establertes en el dictamen 2/2017 de 2 de de març del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya.»
El Grup sotasignat considera que, tant el redactat originari de l’esmena subsegüent, com el de correcció d’errada no s’adeqüen a la motivació formulada pel Consell de Garanties Estatutàries ja que en el seu propi dictamen, una de les justifica
cions que dóna el Consell per declarar aquesta disposició addicional inconstitucional
i antiestatutària és que l’examen jurídic de la disposició addicional trenta-unena no
supera el test de l’adequació constitucional i estatutària, perquè, actualment, la jurisprudència constitucional no reconeix a la Generalitat la potestat de regular ni
de convocar una consulta referendària sobre el futur polític de Catalunya. I, com a
derivació d’aquesta premissa, tampoc pot preveure en la seva legislació pressupostària una habilitació o autorització per a una despesa de diner públic en relació amb
una competència que no té atribuïda o de la qual no n’és la titular reconeguda. [...]
Exposat l’anterior, hem d’afegir, per completar la nostra anàlisi, que la conclusió a
la qual arribem de l’examen de la disposició addicional trenta-unena no pot restar
reinterpretada ni tan sols matisada per la clàusula de tancament de l’esmentada
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norma, en la seva expressió: «en el marc de la legislació vigent en el moment que es
convoqui» (FJ Segon, pàgines 19-20 del Dictamen).
Tenint en compte la motivació que fa el Consell de Garanties, el Grup Parlamentari Socialista considera que el contingut de l’esmena subsegüent de Catalunya Sí
que es Pot no protegeix la disposició addicional trenta-unena d’un possible incompliment constitucional i estatutari.
Tanmateix, atenent el tenor literal de l’Article 120, apartat segon del Reglament
del Parlament, així com la contundència en què ha conclòs el Consell de Garanties el seu dictamen, el Grup Parlamentari Socialista considera que només hi ha un
redactat possible a aquesta disposició addicional, que sigui congruent amb el dictamen del Consell: la presentació d’una esmena subsegüent que assenyali la supressió
de la disposició addicional trenta-unena.
Es per això, que el Grup Parlamentari Socialista sol·licita reconsideració en l’admissió a tràmit de l’esmena subsegüent sobre la que s’ha pronunciat.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu, GP SOC

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 53997

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de
acuerdo con lo que establece el artículo 38 del Reglamento del Parlamento, solicita la reconsideración de los acuerdos adoptados por la Mesa el día 14 de marzo de
2017 de admitir a trámite las siguientes enmiendas subsiguientes al correspondiente
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya 2/2017 sobre Projecte
de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (200-00019/11) sobre la base de los fundamentos jurídicos indicados inmediatamente a continuación:
Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la disposició addicional trenta-unena
El Govern, dins de les possibilitats pressupostàries, garantirà la dotació econòmica suficient per fer front a les necessitats i els requeriments que es derivin de la
convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, acordat en l’apartat 1.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, amb les condicions
establertes en el dictamen 2/2017 de 2 de de març del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició a la disposició addicional trenta-unena
Trenta-unena
El Govem, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017 ha d’adoptar les
mesures necessàries per a garantir la dotació pressupostaria suficient per fer front a
les necessitats que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, previst en l’apartat 1.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de
Catalunya, tenint en compte el treball desplegat pel Pacte Nacional pel Referèndum
d’acord amb els criteris del dictamen del Consell de Caranties Estatutàries de la
Generalitat de Catalunya.
(En adelante, conjuntamente las «enmiendas».)
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Fundamentos jurídicos
Primero. Las enmiendas anteriormente citadas pretenden salvar o sanar el conte-

nido de la disposición adicional treinta y uno del Proyecto de Ley de Presupuestos
de 2017 en los términos que a continuación explicaremos.
Cabe recordar que dicha disposición adicional treinta y uno establece una autorización y un deber al Govern de la Generalitat a efectos de que dote presupuestariamente, con aquellos recursos necesarios y suficientes, los actos de convocatoria,
organización y gestión de un proceso referendario o referéndum sobre el futuro
político de Cataluña. En definitiva, que, por su contenido y finalidad, pretende, al
igual que las enmiendas, dar efecto jurídico a los elementos tanto a la Resolución
1/XI, declarada nula y sin efecto por inconstitucional por la sentencia del Tribunal
Constitucional 259/2016, como la Resolución 306/XI en lo relativo al amparo legal
de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, declarada nula mediante auto
del Tribunal Constitucional de 14 de febrero de 2017.
Segundo. Que, tal y como ha reiterado el Tribunal Constitucional, en sus pronunciamientos en los incidentes de ejecución de la reseñada sentencia (auto de fecha
19 de julio de 2016, providencia de fecha de 1 agosto de 2016, Auto 170/2016, de
6 de octubre de 2016 y Auto 24/2017) y así como se les ha notificado y requerido
personalmente, todos y cada uno de los miembros de la Mesa a nivel individual tienen
un deber especialmente cualificado, bajo su responsabilidad, incluso penal, de impedir
o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados
por el Tribunal Constitucional consistentes en impedir o paralizar cualquier iniciativa
que pretenda dar efecto o eludir la nulidad de la Resolución 1/XI o la Resolución 306/XI.
Tercero. Que, en fecha 2 de marzo de 2017, el Consell de Garanties Estatutàries

de Catalunya emitió Dictamen, a petición del grupo al que represento, en el que por
unanimidad de sus consejeros consideraba inconstitucional y antiestatutaria la disposición adicional treinta y uno del Proyecto de Ley de Presupuestos de 2017 por
no encontrar amparo constitucional ni estatutario una disposición legal que dota de
disponibilidad presupuestaria y mandata al Govern de la Generalitat a ejercer una
serie de facultades relativas a un referéndum de autodeterminación en Cataluña de
las cuales carece en el marco normativo vigente. Además, dicho Consell dejó meridianamente claro que tampoco es amparable ni salvable tal disposición, ni cualquier
otra, que pretenda salvar su falta de encaje constitucional o estatutario por la vía de
condicionar o someter su validez a una eventual normativa, cuyo examen de validez
con el marco constitucional y estatutario, por otra parte, sería de imposible cumplimiento para ningún operador, institución o, incluso, el conjunto de la ciudadanía, lo
cual evidentemente no alcanza ni al más mínimo acomodo con el principio de Estado de Derecho que es España.
Cuarto. Que, tal y como los miembros de la Mesa conocen individualmente por
ser parte interesada a la que se dirigió el Tribunal Constitucional requiriéndoles los
correspondientes informes previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con carácter previo a declarar la nulidad de la Resolución 263/XI por inconstitucional, tanto dichos miembros, los propios órganos y representantes políticos e
institucionales del Parlament de Cataluña (Presidenta, Secretario General), han sido
personalmente requeridos a efectos de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones
tendentes a dar cumplimiento a la Resolución 263/XI, la Resolución 1/XI y la Resolución 306/XI, de cumplir su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica
o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de dichas
resoluciones.
Quinto. Que, tal y como se recoge en el propio ATC 24/2017, la admisión a trá-

mite por la Mesa, con el voto favorable de algunos de sus miembros, de varias de
las propuestas de resolución relativas al indicado referéndum de autodeterminación
que, tras su aprobación por el Pleno del Parlament de Cataluña, se convirtieron en la
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luña y de los referidos miembros de la Mesa, [...que...], constituye un incumplimiento objetivo de su deber de acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional (art.
87.1 LOTC) y de 59 impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir los
pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y el ATC 141/2016, así como en
las SSTC 31/2015, 32/2015 y 138/2015.
Sexto. Que, las enmiendas referidas, por mucho que se refieran a un apartado de
la Resolución 306/XI no expresamente anulado por el ATC 24/2017, pretenden dotar
de disponibilidad presupuestaria y mandatar al Govern de la Generalitat a ejercer
una serie de facultades relativas a un referéndum de autodeterminación en Cataluña de las cuales carece en el marco normativo vigente. Esta última circunstancia
comporta que dichas enmiendas adolezcan de vicio de legalidad material más que
sustancial, tal y como ya han indicado reiteradamente algunos miembros de la propia Mesa, los propios Letrados del Parlament de Cataluña, el Consell de Garanties
Estutàries de Cataluña y el Tribunal Constitucional, con el peligro para el marco
constitucional y estatutario que su eventual aprobación podría comportar. Y es que,
el formal condicionamiento al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de
Catalunya o el pretendido amparo en un punto de una resolución parlamentaria no
anulada, no es ni jurídicamente relevante ni tampoco salva ni sana la tacha de inconstitucionalidad de la que adolecen tales enmiendas y que no es otra que la no
conformidad con el orden y los procedimientos constitucionales y estatutarios vigentes de las facultades y el mandato al Govern relativos a un referéndum de autodeterminación en Cataluña que las mismas contienen. Contrariamente, las enmiendas,
cuya admisión a trámite aquí se cuestionan, son actuaciones tendentes a ignorar o eludir la nulidad por inconstitucionalidad de las resoluciones anteriormente mencionadas
y, por tanto, iniciativas ante las que los miembros de la Mesa deberían dar debido
cumplimiento a los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional.
Séptimo. Además, la admisión a trámite de tales enmiendas por la Mesa, con el

peligro, de su eventual adopción por el Pleno del Parlament, es un acto idóneo para
desobedecer, por omisión, el requerimiento explícito del Tribunal Constitucional de
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones anteriormente indicadas.
Octavo. Que, a diferencia de las mayores dificultades que puede comportar cum-

plir con tal requerimiento en fase de admisión a trámite de la iniciativa legislativa
en la que se pretenden incorporar las enmiendas objeto de la presente petición, el
actual trámite de admisión de enmiendas subsiguientes al dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries de Catalunya es esencial para el cumplimiento del deber que
pesa sobre los miembros de la Mesa puesto que es el último en el que interviene la
Mesa como Órgano Rector antes de la votación por el Pleno, lo que supondría, caso
de adoptarse alguna de las enmiendas o ambas, su incorporación a una ley de alcance general de las enmiendas y, por ende, una mayor conculcación de la Constitución
y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Asimismo, el no cumplimiento de dicho
deber por parte de la Mesa en este trámite supone la acreditación de su voluntad de
desobedecer por omisión y delegación ad finitum a los restantes órganos del Parlament de dar debido cumplimiento a tal deber.
Por todo lo expuesto,
Solicita

Que la Mesa del Parlament reconsidere la admisión a trámite de enmiendas anteriormente mencionadas.
Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 53955

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el
que estableix l’article 38 del Reglament del Parlament, sol·licita la reconsideració de
l’acord adoptat per la Mesa el dia de no admetre a tràmit Moció subsegüent a una
interpel·lació (tram. 302-00125/11), sobre la base dels següents
Fonaments jurídics

Primer. La Mesa ha acordat la no admissió a tràmit de la totalitat de la citada moció, segons la notificació efectuada amb data d’ahir, amb l’únic argument que
«La Mesa no admet a tràmit la moció perquè el seu contingut excedeix les funcions
pròpies d’aquest tipus d’iniciativa que reglamentàriament està configurada com un
instrument de control i impuls del Govern».
Segon. Segons la deliberació de la Mesa prèvia a l’adopció de l’esmentat acord
en la qual ha participat amb veu però sense vot la diputada Eulàlia Reguant, la no
admissió a tràmit es deu únicament al redactat dels punts número segon i tercer del
text de la moció presentada, però en cap moment del primer punt que va dirigit exclusivament al Govern i que conté una petició específica i congruent no només amb
el contingut exposat de la interpel·lació sinó també amb la pròpia intervenció realitzada en la seva resposta per part del Conseller de Justícia.
Per tant és evident que la inadmissió de la totalitat de la moció és manifestament
errònia, injusta i mancada de fonament en relació al primer punt de la moció.
Tercer. Pel que fa als altres dos punts de la moció, hem de posar de relleu que
el Ple del Parlament ha aprovat en multitud d’ocasions tot tipus de resolucions, fet
congruent amb la seva sobirania i amb els seus plens poders com a òrgan democràtic, que han contingut tota mena de valoracions, condemnes, constatacions d’actes i
institucions que excedeixen no només l’àmbit institucional sinó també l’àmbit territorial d’aquest òrgan. Per posar només un exemple recent, en el ple celebrat els passats 8 i 9 de març es va admetre la votació –i es va aprovar– una moció del PSC que
«condemnava l’autobús d’Hazte Oir» fent referència a un esdeveniment a Madrid,
sobre el qual, no cal dir que ni és una acció de govern ni té a veure tampoc amb Catalunya. Un exemple al qual podríem acompanyar d’una llarguíssima llista d’exemples que demostrarien l’absoluta falta de criteri en la decisió que s’ha adoptat i que
demanem que sigui reconsiderada.
Quart. Tanmateix i a mers efectes d’obtenir l’admissió a tràmit acceptem introduir els següents canvis a la moció:
En el punt 2 substituir «reprovar» per «constatar».
En el punt 3 afegir a l’inici del punt «Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a».
Cinquè. La present reconsideració es realitza amb reserva de totes les accions
jurídiques i polítiques pertinents per tal de mantenir el dret a proposar i a intervenir
políticament en aquest Parlament sense límits ni censures derivades d’una situació
d’excepcionalitat institucional. Només des d’aquesta excepcionalitat podem analitzar una decisió de la Mesa que actua amb un clar biaix pel fons de la moció plantejada i que construeix un antecedent que, com hem dit, combatrem des de tots els
fronts.
Per tot el que s’ha exposat,
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Sol·licita

Que es reconsideri la decisió de la no admissió a tràmit i s’admeti la Moció subsegüent a una interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat autoritari de
dret (tram. 300-00135/11) amb el següent redactat:
El Parlament de Catalunya acorda:
1. Instar el Govern a elaborar en el termini màxim de 20 dies un informe sobre la
politització, la manca d’independència i la falta d’objectivitat de l’alta judicatura i la
fiscalia espanyoles i el Tribunal Constitucional, amb especial menció del currículum
polític dels seus components, per tal d’elevar-lo al Consell d’Europa, el Consell dels
Drets Humans de l’ONU a Ginebra, la Comissària de Justícia de la Unió Europea,
tots els ministeris de Justícia dels estats membres del Consell d’Europa, el Tribunal
Europeu dels Drets Humans, la Cort Internacional de Justícia de la Haia, el Tribunal Russell, Amnistia Internacional i Human Rights Watch.
2. Constatar que el conjunt del govern espanyol i específicament el ministre de
Justícia Rafael Català utilitza políticament el poder judicial en el conflicte democràtic contra Catalunya.
3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a requerir el Tribunal Constitucional espanyol, el dia de la publicació d’aquesta moció i mitjançant remissió de
la mateixa, perquè davant la seva evident politització i dependència partitocràtica
s’abstingui de resoldre en relació a tots els procediments que tinguin a veure amb les
decisions adoptades pel Parlament de Catalunya, recordant-li a més que les regles establertes unilateralment per aquest òrgan per via de la Sentència de l’Estatut no han
estat en cap moment sotmeses a referèndum.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC
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4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera
del Parlament de Catalunya
501-00001/11
LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB
LA INDICACIÓ DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE
CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Resolució

del 15 de març de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs
oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya (BOPC 336, de 20 de febrer de 2017).
Atès el que estableixen les bases 3, 5.1 i 5.2 de la convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya,
aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 14
de febrer de 2017 (BOPC 336, de 20 de febrer de 2017),
Resolc:

1. Aprovar i fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb
la indicació dels motius d’exclusió i dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs oposició
lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya.
2. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació de la resolució en el BOPC per a formular les reclamacions que creguin
pertinents davant el director de Govern Interior - Departament de Recursos Humans, destinades a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els
defectes o adjuntar la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord
amb el que disposa l’article 68 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En el cas que els aspirants no esmenin en aquest termini el defecte imputable
a ells que n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de participar en les
proves selectives.
3. La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix
l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. D’acord amb el que estableix la base 5.3 de la convocatòria, la Mesa del Parlament ha d’aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos,
amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua
catalana.
Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs
d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la Llei
de l’Estat 39/2015.
Barcelona, 15 de març de 2017
Begoña Benguría Calera, cap del Departament de Recursos Humans
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels
aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana
Persones admeses

4.90.10. Càrrecs i personal

Cognoms i nom

Prova de llengua catalana

Abarca Peris, Ferran

Exempt

Basagaña Farrés, Miriam

Exempta

Bello Ruiz, Maria Josep

Exempta

Biescas Socias, Cristina

No exempta

Boladeras Iglesias, Jaume

Exempt

Colás Ayllón, Natalia

Exempta

Coma Cobos, Maria

Exempta

Cunties Farràs, Roger

Exempt

Fernández-Valera Hernández, Daniel

Exempt

Garcia Llecha, David

Exempt

Grimau Ferrer, Sergi

Exempt

Hiraldo Naranjo, Francisco Javier

Exempt

Larrègle Gilabert, Pedro Alberto

Exempt

Martin Molins, Aleix

Exempt

Meinhardt Llopis, Carla

Exempta

Molí Seriola, Anna

Exempta

Muñoz Martínez, Natalia

Exempta

Orenga Gaya, Laura

Exempta

Pi Domínguez, Luis

Exempt

Piedrafita Francos, Olga

Exempta

Piquero Félez, Brígida

Exempta

Portet Capdevila, Maria Roser

Exempta

Pujol Olmos, Clàudia

Exempta

Raimundez Kuhlmann, Ana Lis

Exempta

Regadera López, Andrea

Exempta

Redondo García, Esther

Exempta

Rodríguez Pozo, Elisabet

Exempta

Royo Codinachs, Diana

Exempta

Ruiz Álvarez, Asunción Ángeles

Exempta

Sabaté Gallego, Jordina

Exempta

Serra Torrent, Maria Àngela

Exempta

Serrano Seoane, Yolanda

Exempta

Téllez Rodero, Núria

Exempta

Ten Gotés, Anna

Exempta

Vieson Barris, Nil

Exempt

Vilanova Murillo, Maria Antònia

Exempta
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Persones excloses
Cognoms i nom

Motius d’exclusió

Castro Navarro, Lara

B

Ginesta Vilà, Josep

A, B, C

Ponce Lozano, Sandra

A, B, C

Pujadas Alex, Albert

A, B

Viñas García Falces, Berta

A, B, C, E

Motius d’exclusió:
A:
B:
C:
E:
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Per manca de fotocòpia confrontada del document oficial d’identitat
Per manca de fotocòpia confrontada de la titulació requerida
Per manca de fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa de tenir el certificat
de nivell de suficiència de català (C1)
Per manca del resguard del pagament de la taxa d’inscripció
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