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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 8/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
252-00002/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 5, 05.04.2018, DSPC-P 6

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 d’abril de 2018, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre els atemp-
tats del 17 i el 18 d’agost de 2017 (tram. 252-00002/12), presentada pel Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, pel Grup Parlamentari Republicà i pel Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Finalment, d’acord amb l’article 67 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 

del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (CIAA).
2. La comissió d’investigació té com a objecte i abast l’anàlisi i la investigació 

dels fets ocorreguts els dies 17 i 18 d’agost de 2017 a Catalunya, concretament de les 
causes, els antecedents, les implicacions, els participants, la perpetració i les conse-
qüències d’aquests fets.

3. Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) La descripció i la documentació dels fets ocorreguts els dies 17 i 18 d’agost 

de 2017 a Catalunya i els antecedents que els van generar o en van possibilitar la 
perpetració.

b) L’anàlisi de la participació, la preparació, la perpetració i les implicacions en 
la configuració i perpetració dels atemptats.

c) L’estudi de les diverses línies d’investigació dutes a terme pels cossos de segu-
retat i d’intel·ligència, tant de l’Estat com d’àmbit internacional.

d) Els danys i les conseqüències sobre les persones i els béns.
e) L’anàlisi de les possibles responsabilitats.
f) L’anàlisi del context geopolític internacional i les lògiques de la guerra global.
g) L’anàlisi dels mecanismes institucionals de resposta als atemptats.
h) L’anàlisi de l’actuació del sistema socioeducatiu de Catalunya en els autors de 

l’atemptat i llur entorn.
4. La comissió d’investigació pot incorporar especialistes en un nombre no supe-

rior al dels diputats que en són membres.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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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 l’exigència al president del Parlament 
del compliment de la seva funció institucional i sobre l’impuls del 
procediment d’investidura
250-00088/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 5, tinguda el 05.04.2018, DSPC-P 6.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la 
Generalitat

Debat del programa i votació d’investidura del diputat Jordi Sànchez 
i Picanyol, candidat proposat a la presidència de la Generalitat
201-00004/12

PROPOSTA DE CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern, una vegada consultats els representants dels partits i 
els grups polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat 
Jordi Sànchez i Picanyol com a candidat a la presidència de la Generalitat.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en 
defensa dels drets civils i polítics
401-00001/12

ACORD DE LA JUNTA

23.03.2018

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya constata que representants 
electes del poble de Catalunya i d’organitzacions civils han estat citats a declarar da-
vant el Tribunal Suprem i processats per llur activitat política i institucional. Alguns 
d’ells romanen des de fa mesos a les presons d’Estremera i Soto del Real o a l’exili, 
i d’altres s’han vist obligats a renunciar a l’escó per pressions judicials.

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya defensa la dignitat i la sobira-
nia de la institució i denuncia la intolerable situació de judicialització de la política, 
que afecta tota la societat civil, les institucions i els debats parlamentaris. Així ma-
teix, la Junta de Portaveus insisteix en la defensa dels drets polítics de tots els dipu-
tats i diputades escollits democràticament a les darreres eleccions, i denuncia altre 
cop la vulneració de drets civils, fonamentals i polítics que afecta tota la ciutadania 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de març de 2018
Sergi Sabrià i Benito, GP ERC; Elsa Artadi i Vila, GP JxCat; Elisenda Alamany 

Gutiérrez, GP CatECP, portaveus. Maria Sirvent Escrig, representant SP CUP-CC

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 6

CONVOCADA PER AL 13 D’ABRIL DE 2018

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern, i l’article 149 del Reglament del Parlament, es con-
voca la sessió següent del Ple del Parlament, el 13 d’abril de 2018, a les 10.00 h, al 
saló de sessions.

Ordre del dia
Debat del programa i votació d’investidura del diputat Jordi Sànchez i Picanyol, 

candidat proposat a la presidència de la Generalitat (tram. 201-00004/12).

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió
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4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari 
del 2018
231-00001/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 5, 05.04.2018, DSPC-P 6

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 d’abril de 2018, a proposta de la 
Mesa Ampliada, d’acord amb l’article 37.5 del Reglament, ha designat Antonio Es-
pinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Narcís Clara Lloret, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, i David Rodríguez i González, del Grup Parla-
mentari Republicà, diputats interventors per al període pressupostari del 2018 (tram. 
231-00001/12).

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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