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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, 
relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, pel que fa 
al període d’aplicació del mecanisme opcional d’inversió del subjecte 
passiu amb relació a determinats lliuraments de béns i prestacions 
de serveis susceptibles de frau, i al mecanisme de reacció ràpida 
contra el frau en l’IVA
295-00048/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI, de  
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 92/83/CEE del 
Consell, relativa a l’harmonització de les estructures dels impostos 
especials sobre l’alcohol i les begudes alcohòliques
295-00049/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI, de  
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.



BOPC 108
22 de juny de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 4

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 un debat públic lliure de violències
250-00136/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5496; 5500  / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 20.06.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 5496)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De supressió d’una part del punt 3

3. Rebutja la criminalització de la protesta social implícita en la Llei de Segure-
tat 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.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 5500)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt 1

1. Reclama un debat públic en el qual tota la ciutadania, i que tots els actors po-
lítics i socials, independentment de la seva posició, puguin exercir plenament i en 
condicions d’igualtat el seu dret a la llibertat d’associació, d’expressió, reunió i ma-
nifestació, així com la resta dels recollits a l’ordenament.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió del punt 2

2. Condemna els actes violents contra seus de partits polítics, sindicats o associa-
cions de qualsevol mena, així com els insults, amenaces, agressions o l’assetjament 
contra grups i individus, entre els quals molts electes, que han ocorregut a Catalu-
nya. Així mateix, rebutja els actes vandàlics o violents que s’han produït en el con-
text de concentracions i manifestacions celebrades en els darrers mesos.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició i supressió del punt 3

3. Rebutja la criminalització de la protesta social Implícita en la Llei de Segu-
retat 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 pro-
duït un ús abusiu i desproporcionat de la força dels Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat. Així mateix, recorda el caràcter absolutament fonamental del principi de 
submissió dels poders públics a l’imperi de la llei.

Correcció d'errades
Nota adhesiva
– La Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències (250-00136/12), publicada a la pàg. 4, ha estat modificada en el BOPC 120, a la pàg. 25.
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Proposta de resolució sobre la convivència política pacífica i 
democràtica
250-00138/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5495 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 20.06.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 5495)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De supressió del punt 1

1. Constata que, en democracia, la violencia jamás puede ser considerada como 
un instrumento legítimo para perseguir objetivos políticos. En consecuencia, con-
dena todos los actos violentos, como son los ataques a sedes de partidos políticos, 
los señalamientos a domicilios de particulares, las amenazas de muerte, los «escra-
ches», los enfrentamientos violentos con los cuerpos y Fuerzas de Seguridad, las 
agresiones físicas y la quema y destrozo de mobiliario urbano; que ahondan en la 
fractura social existente entre catalanes.

Esmena 2
GP Republicà (2)
De supressió del punt 2

2. Reafirma su compromiso con el pluralismo político y por ello condena expre-
samente las prácticas de declarar persona non grata por sus ideas, que solo buscan 
señalar púbicamente a quien piensa diferente, contribuyendo a agravar el clima de 
división social en una Sociedad plural como es la sociedad catalana.

En ese sentido, reafirma el más enérgico rechazo al hecho que determinados car-
gos públicos puedan promover estas prácticas y se compromete a trabajar para que 
no se vuelvan a producir en el futuro.

Esmena 3
GP Republicà (3)
De supressió del punt 3

3. Constata que los representantes públicos y los partidos políticos deben ser 
ejemplares en el ejercicio de sus funciones y recuerda que deben dar ejemplo me-
diante la condena de las acciones violentas como el señalamiento a domicilios de 
particulares, las amenazas de muerte, los «escraches», los enfrentamientos violentos 
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, las agresiones físicas y la quema y destro-
zo de mobiliario urbano.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’execució del pla 
Neucat els anys 2017 i 2018
356-00026/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP Cs (reg. 5255).
Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Comissariat Europeu de l’Automòbil davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la situació de la seguretat vial i les propostes 
per a millorar-la
356-00027/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP Cs (reg. 5255).
Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
RACC davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació 
de la seguretat vial i les propostes per a millorar-la
356-00028/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP Cs (reg. 5255).
Coneixement: Mesa del Parlament, 19.06.2018.
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