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MOCIONS

Moció 4/VIII del Parlament de Catalunya, de suport i agraïment als diferents
cossos de seguretat presents a Catalunya i en memòria d’un agent de la
Guàrdia Civil

Moció 3/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el retorn a Catalunya de la
documentació confiscada durant el
franquisme que encara està dipositada
a l’Arxiu General de la Guerra Civil
Espanyola, a Salamanca

Tram. 302-00018/08

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 11, 29.03.2007, DSPC-P 14

Tram. 302-00017/08

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 11, 29.03.2007, DSPC-P 14

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de
març de 2007, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el retorn a Catalunya de la documentació
confiscada durant el franquisme que encara està dipositada a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola,
a Salamanca (tram. 302-00017/08), presentada per la
diputada Marina Llansana i Rosich, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7832).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer avinent al Govern de l’Estat:
a) La necessitat que, en un termini màxim de tres mesos, es convoqui la comissió de treball nomenada per la
Comissió Mixta Govern de l’Estat - Generalitat perquè
pugui oficialitzar la feina d’identificació de documents
feta pels tècnics especialitzats de la Generalitat; que,
posteriorment, s’estableixi un calendari per a fer efectiu el lliurament dels dits documents a la Generalitat, i
que el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
comuniqui al Parlament la resolució del Ministeri de
Cultura.

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
març de 2007, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els criteris i les polítiques del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, especialment en matèria de política interior
(tram. 302-00018/08), presentada pel diputat Daniel
Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als
membres del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, del Cos Nacional de Policia, de la
Guàrdia Civil i de les policies locals i els agraeix, en
nom del poble de Catalunya, la tasca que porten a terme per garantir la seguretat i la llibertat dels ciutadans.
Així mateix, el Parlament de Catalunya vol honorar la
memòria de l’agent de la Guàrdia Civil Juan Manuel
Muñoz, que va morir l’1 de març de 2007 en evitar un
segrest en un establiment de joieria a Salou.
Palau del Parlament, 29 de març de 2007
El secretari quart
Rafel Luna i Vivas

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

b) La necessitat que, d’acord amb el que estableix la
Llei de l’Estat 21/2005, del 17 de novembre, es faci
efectiu el lliurament dels fons particulars catalans a la
Generalitat abans que s’acabi l’any 2007, per tal que la
Generalitat els pugui retornar a llurs propietaris.

Moció 5/VIII del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions necessàries
per a millorar la seguretat ciutadana

Palau del Parlament, 29 de març de 2007

Sessió núm. 11, 29.03.2007, DSPC-P 14

El secretari tercer
Jordi Miralles i Conte

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Tram. 302-00019/08

Aprovació: Ple del Parlament

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
març de 2007, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les actuacions necessàries per
a millorar la seguretat ciutadana (tram. 302-00019/08),
presentada per la diputada Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les esme-
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