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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

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

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

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
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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, 
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.»
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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

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

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 
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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 
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.
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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

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

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 
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Proposta de resolució sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
250-00114/12).

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 
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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 
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

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

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.

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).
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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 
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
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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

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

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

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

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.

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-
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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 
el garantiment de la transparència i els drets dels sol·licitants de la renda garantida 
de ciutadania (tram. 250-00135/12).
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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

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

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).
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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

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. 
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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.

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).
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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

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).
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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

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

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 
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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 
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 
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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

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.
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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 Europa, 
i sobre la relació que el poble català lliurement vulgui tenir amb la UE, des de l’exer-
cici del seu dret a decidir i en benefici de les seves sobiranies socials i nacionals.

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).
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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-
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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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT I ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT 

I DE LA SECRETÀRIA

Comissió del Síndic de Greuges
El dia 25 d’abril de 2018, en la sessió que ha convocat el president del Parlament, 

s’ha constituït la Comissió del Síndic de Greuges.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-

mitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 23 de febrer de 2018, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla
Munia Fernández-Jordán Celorio
María Luz Guilarte Sánchez
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois
Elisabeth Valencia Mimbrero
María Francisca Valle Fuentes

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Saloua Laouaji Faridi
Aurora Madaula i Giménez
Marta Madrenas i Mir
Antoni Morral i Berenguer
Xavier Quinquillà Durich

Grup Parlamentari Republicà
Eva Baró Ramos
Magdalena Casamitjana i Aguilà
Antoni Castellà i Clavé
Najat Driouech Ben Moussa
Gemma Espigares Tribó

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Ramon Espadaler i Parcerisas
Marta Moreta Rovira

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Joan Josep Nuet i Pujals

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Andrea Levy Soler

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord 
de la Mesa del Parlament del 17 d’abril de 2018, ha designat president el diputat Ra-
mon Espadaler i Parcerisas, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
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La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Joan Josep Nuet i Pujals, i secretària, la 
diputada Eva Baró Ramos.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; el president de la Comissió, Ra-

mon Espadaler i Parcerisas

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 
i el 18 d’Agost de 2017
407-00001/12

CONSTITUCIÓ I RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
El dia 25 d’abril de 2018, en la sessió que ha convocat el president del Parlament, 

s’ha constituït la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb els articles 48.1 i 67.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa 
del Parlament del 17 d’abril de 2018, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Jean Castel Sucarrat

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Aurora Madaula i Giménez
Jordi Munell i Garcia
Teresa Pallarés Piqué

Grup Parlamentari Republicà
Najat Driouech Ben Moussa
Montserrat Fornells i Solé

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Carles Castillo Rosique 
Ramon Espadaler i Parcerisas

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Elisenda Alamany Gutiérrez
Joan Josep Nuet i Pujals

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Natàlia Sànchez Dipp

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, al qual ha correspost la presidèn-
cia de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 17 d’abril de 2018, ha designat president el diputat Jordi Mu-
nell i Garcia, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
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La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat exclusivament pel president, 
que presideix i ordena els treballs de la Comissió. Així mateix, la lletrada que ha 
d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de secretària, als efectes d’aixecar l’acta 
de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del president, els certificats.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
La lletrada de la Comissió, Mercè Arderiu i Usart; el president de la Comissió, 

Jordi Munell i Garcia
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