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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 72213 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 72213)

A la Presidenta del Parlament
Els diputats sotasignants del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb l’ar-

ticle 61.e de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 32.2 de la Llei orgànica 
2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional; l’article 30.2 de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, i l’article 174.2 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, sol·liciten la convocatòria de la Diputació Per-
manent del Parlament de Catalunya per tal de què el Parlament interposi un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Resolució de 27 d’octubre de 2017 de la presidència 
del Senat per la què es publica l’Acord del Ple del Senat, pel qual s’aproven les me-
sures requerides pel Govern de l’Estat, a l’empara de l’article 155 de la Constitució 
(BOE 260 del 27 d’octubre de 2017), i els Reals Decrets de desenvolupament, vist 
el Dictamen núm. 14 del 5 de desembre de 2017 del Consell de Garanties Estatu-
tàries, on s’hi aprecien motius d’inconstitucionalitat en aquestes disposicions per la 
presumpta afectació de l’autogovern de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2017
Lluís M. Corominas i Díaz, Marta Rovira i Vergés, Anna Simó i Castelló, Roger 

Torrent i Ramió, David Bonvehí i Torras

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES ALTERNATIVES

D’acord amb l’article 174.3 del Reglament, s’obre un termini per a presentar propos-
tes alternatives, que finirà tres dies hàbils abans de començar la sessió plenària que 
ha de tramitar-les.
Finiment del termini: 19.12.2017; 18:00 h.
Acord: Presidència del Parlament, 14.12.2017.



BOPC 561
14 de desembre de 2017

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 4

4. Informació

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5003/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les 
associacions de consumidors de cànnabis
381-00021/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 72209 / Provisió del president del TC del 12.12.2017

Acord: Presidència del Parlament, 12.12.2017.

Recurs d’inconstitucionalitat 5284/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya
381-00022/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 72210 / Provisió del president del TC del 12.12.2017

Acord: Presidència del Parlament, 12.12.2017.

Recurs d’inconstitucionalitat 5333/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra l’article 1 del Decret llei 5/2017, de 
l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de 
transport de viatgers en vehicles de fins a nou places
381-00023/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 72211 / Provisió del president del TC del 12.12.2017

Acord: Presidència del Parlament, 12.12.2017.


	_GoBack
	_GoBack
	3. Tramitacions en curs
	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
	Procediment per a interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Resolució de la Presidència del Senat, del 27 d’octubre de 2017, per la qual es publica l’Acord del ple del Senat, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de 
	212-00001/11
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
	Termini de presentació de propostes alternatives



	4. Informació
	4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
	Recurs d’inconstitucionalitat 5003/2017, interposat pel president del Govern de l’Estat, contra la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis
	381-00021/11
	Coneixement i acord de compareixença del Parlament

	Recurs d’inconstitucionalitat 5284/2017, interposat pel president del Govern de l’Estat, contra la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
	381-00022/11
	Coneixement i acord de compareixença del Parlament

	Recurs d’inconstitucionalitat 5333/2017, interposat pel president del Govern de l’Estat, contra l’article 1 del Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places
	381-00023/11
	Coneixement i acord de compareixença del Parlament




