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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Consell Assessor per a l’Impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
250-00742/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39075 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 27.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39075)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Sol·licitar al govern de l’Estat la represa del diàleg amb el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, que l’estat espanyol va abandonar unilateralment. Una mesa 
de diàleg, en la que el Govern de Catalunya, proposa un referèndum d’autodeter-
minació de Catalunya, en funció de la majoria del parlament i que forma part dels 
grans consensos de la societat catalana.

Proposta de resolució de rebuig i condemna de la violència com a 
instrument de persecució d’objectius polítics
250-00759/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39073 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 27.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39073)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 1

1. El Parlament de Catalunya declara que en democràcia cap persona, grup de 
persones, partit polític, ni qualsevol tipus d’associació o col·lectiu té dret a fer servir 
la violència, sense que hi hagi cap justificació per als seus autors i sense possibilitat 
d’empara institucional ni impunitat per a aquest exercici de la violència, inclosa la 
violència policial exercida contra la ciutadania que tenia dret a manifestar el seu 
posicionament durant el referèndum de l’1 d’octubre.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya condemna enèrgicament qualsevol tipus de violèn-
cia emprada en domicilis particulars, seus de partits i entitats diverses, edificis pú-
blics i contra elements simbòlics (plaques o monuments escultòrics) situats amb els 
permisos preceptius en la via pública, que vulneri l’exercici dels drets civils i polítics 
de qualsevol ciutadà.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació de punt 3

3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat, a través de l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics, a posar-se a disposició de qualsevol ciutadà o ciutadana de Catalu-
nya per atendre les situacions de possible vulneració de drets, mitjançant l’assesso-
rament que es consideri més adient en cada cas per restablir-los.

Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils 
i Polítics al Síndic de Greuges
250-00775/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39074 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 27.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39074)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure i millo-
rar la col·laboració i coordinació regular i efectiva entre l’Oficina de Drets Civils 
i Polítics i el Síndic de Greuges per tal que, a partir de les respectives atribucions, 
s’avanci cap a la plena garantia dels drets civils i polítics de tots els ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
els casos de violència sexual denunciats en centres escolars
252-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 39093; 39102).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.05.2019 al 28.05.2019).
Finiment del termini: 29.05.2019; 10:30 h.
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