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

3.01.01. Projectes de llei
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del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 3

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
Tram. 200-00043/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 3

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de de-
sembre, d’estadística de Catalunya
Tram. 200-00044/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 3

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
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Tram. 202-00009/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 3

Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 3
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la realització d’audito-
ries de gestió per la Sindicatura de Comptes
Tram. 250-01507/10
Esmenes presentades p. 3
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Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària p. 4

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Tram. 399-00005/10
Adscripció de diputats p. 4

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Isabel Muradàs i Vázquez
Presentació p. 5
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: GP ERC; GP C’s; GP CiU; GP CiU; GP 
C’s; GP PPC; GP ERC (reg. 116806; 116849; 116937; 
117262; 117415; 117687; 117946).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.06.2015; 09:30 h.

Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior
Tram. 200-00043/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 3 dies hàbils (del 28.05.2015 al 02.06.2015).
Finiment del termini: 03.06.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.05.2015.

Projecte de llei del Pla estadístic de Cata-
lunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya
Tram. 200-00044/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
5 dies hàbils (del 28.05.2015 al 04.06.2015).
Finiment del termini: 05.06.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.05.2015.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ERC; GP PPC; GP ERC 
(reg. 117007; 117416; 117424; 117689; 117956).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
4 dies hàbils (del 27.05.2015 al 02.06.2015).
Finiment del termini: 03.06.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de l’article 1 
de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pa-
trimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: GP C’s; GP ERC; GP CiU; GP PPC (reg. 
117414; 117425; 117427; 117690).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2015 al 02.06.2015).
Finiment del termini: 03.06.2015; 09:30 h.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la realització 
d’auditories de gestió per la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 250-01507/10

Esmenes presentades
Reg. 116037 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CSC, 26.05.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116037)

1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat ha disminuït des de 2012 les transferències a 
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la Generalitat de Catalunya per a les polítiques actives 
d’ocupació. Respecte de 2011, hi va haver una dismi-
nució del 56,2% el 2012, del 57,3% el 2013 i del 61,2% 
el 2014, tot i que la situació del mercat de treball a Ca-
talunya manté uns indicadors d’ocupació i atur pitjors 
que abans de la crisi.»

2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
de l’Estat transfereix els fons assignats per la Confe-
rència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals a Cata-
lunya amb un fort endarreriment, cosa que dificulta 
l’aplicació dels programes del Govern de la Generali-
tat adreçats a les persones en situació d’atur.»

3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’augmentar l’assignació dels fons per a polítiques ac-
tives d’ocupació a Catalunya i insta l’Estat a avançar 
les transferències perquè el Govern de la Generalitat 
pugui finançar i posar en funcionament els programes 
adreçats a les persones en situació d’atur el primer dia 
de l’any.»

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Accés al ple exercici de la condició de parla-
mentària

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de 
maig de 2015, atès que la diputada Isabel Muradàs i 
Vázquez ha complert els requisits que estableix l’arti-
cle 16.1 del Reglament (credencial: reg. 117972; aca-
tament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya: reg. 117988; declaració d’activitats i béns: 
reg. 117989 i 117990), ha constatat i ha manifestat que 
ha accedit al ple exercici de la condició de parlamen-
tària.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2015

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Tram. 399-00005/10

Adscripció de diputats
Reg. 117991 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 26.05.2015

A la Mesa del Parlament

Isabel Muradàs i Vázquez, d’acord amb el que disposa 
l’article 20.1 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2015

La diputada Vist i plau
Isabel Muradàs i Vázquez Jordi Turull i Negre
 Portaveu GP CiU
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4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial de la diputada Isabel Muradàs i 
Vázquez

Presentació
Reg. 117972 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 26.05.2015

Credencial de diputada autonómica

Don Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente credencial expre-
siva de que ha sido designada diputada del Parlamento 
de Cataluña

Doña Isabel Muradàs i Vázquez

por estar incluída en la lista de candidatos presentada por 
Convergència i Unió a las elecciones al Parlamento de 
Cataluña de 25 de noviembre de 2012, en sustitución, 
por renuncia, de Don Xavier Crespo i Llobet.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de 
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 20 de mayo 
de 2015.

Carlos Granados Pérez
Presidente de la Junta Electoral Central
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