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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 Artur Mas i Gavarró, 
candidat proposat a la presidència de la Generalitat
201-00001/11

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, i una vegada consultats els representants dels partits i els 
grups polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat Artur 
Mas i Gavarró com a candidat a la presidència de la Generalitat.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2015
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 
conseqüència dels resultats electorals
250-00001/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 195; 196; 198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2015

Esmenes presentades pel GP JS i pel GP CUP-CC (reg. 195)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira 

i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Antonio Baños Boncompain, 
president del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre 
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals (tram. 
250-00001/11).

Esmena 1, GP JS i GP CUP-CC

D’addició al punt vuitè
«Vuitè. Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats 

emanats d’aquesta Cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals 
que puguin estar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, entre d’al-
tres els descrits en l’annex d’aquesta resolució.»

Esmena 2, GP JS i GP CUP-CC

D’addició d’un annex
«Annex a la declaració d’inici del procés segons el seu apartat vuitè. Mesures a apli-

car per part del futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per deci-
sions de les institucions de l’estat.

1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona es vegi privada de l’accés als subministraments 

bàsics, el futur Govern desplegarà les mesures per evitar la pobresa energètica aprova-
des a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’ac-
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cés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i 
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.

2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona es vegi privada de l’accés a un habitatge dig-

ne, el futur Govern treballarà en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur Govern es compromet a ga-
rantir el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació 
de risc d’exclusió residencial que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitat-
ge habitual, per a poder fer efectiu el desnonament.

Així mateix, de forma urgent, es realitzaran modificacions normatives per tal de fer 
efectives les previsions de la Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament 
de les Meses de valoració per l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències 
econòmiques, socials i altres casos amb necessitats especials de l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya.

3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut per a tota la ciutadania, el futur Govern garan-

tirà l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, mitjançant el CatSalut, a 
totes les persones que viuen a Catalunya.

Cap persona en podrà quedar exclosa per raons d’origen, tinguin o no la condició 
d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si 
consten o no al padró. Així mateix, cap ciutadà no es veurà privat d’assistència farma-
cèutica per motius econòmics.

D’acord amb les diferents resolucions aprovades per aquest parlament, no es realit-
zaran nous concursos per a la gestió de Centres d’Atenció Primària.

4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 

bona part de l’articulat de la LO 8/2013 de 9 de desembre de Millora de la Qualitat 
Educativa, recurs que va ser admès a tràmit el passat 3 d’abril del 2014. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumen-
tava com els preceptes indicats de la LO 8/2013 són contraris a les competències esta-
blertes en favor de la Generalitat de Catalunya, al model educatiu català determinat 
per la LEC i als consensos obtinguts per la comunitat educativa en el seu conjunt. En 
coherència amb aquest recurs, el futur Govern vetllarà en la seva actuació en matèria 
d’educació per la plena vigència i respecte de les competències establertes en favor de 
les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts per la comunitat 
educativa en el seu conjunt.

5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra al-

guns articles de la LO 4/2015 de Seguretat Ciutadana, recurs que va ser admès a tràmit 
el passat 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries, s’argumentava com els preceptes indicats de la LO 4/2015 
són contraris a drets fonamentals previstos en els textos internacionals com la Declara-
ció Universal de Drets Humans, el Conveni Europeu dels Drets Humans i la jurispru-
dència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el 
futur Govern vetllarà en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena 
vigència i respecte dels drets fonamentals esmentats.

6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les Administracions Locals ca-

talanes per servir l’interès general, el futur Govern proporcionarà les eines de suport 
necessàries per deixar sense efecte els preceptes de la LRSAL (Llei orgànica 2/2012 de 
27 d’abril d’estabilitat pressupostaria dictada en desenvolupament del article 135 de la 
Constitució Espanyola) relatius a la limitació de competències als ens locals, els de con-
trol del cost dels serveis i l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.

7. Persones refugiades
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen les persones 

refugiades, el futur Govern generarà un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de 
Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al mà-
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xim nombre de persones més enllà de les decisions adoptades al respecte pel Govern 
espanyol.

8. Avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern es regirà pel que estipula la Llei 

17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 

Govern, entre altres mesures, establirà vies de negociació per tal de reduir la càrrega 
del deute en el conjunt de la despesa.

Prioritàriament, el futur Govern impulsarà la renegociació de tots els finançaments 
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) 
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès i a les ta-
xes d’inflació actuals. Així mateix, el futur Govern instarà els concessionaris o super-
ficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inver-
sions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del 
capital.

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Genera-
litat que es pugui aprofitar per finançar un pla de xoc social, ha d’anar acompanyada 
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar i 
contrastar la seva utilitat en moments on atendre la urgència social ha esdevingut la 
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. 
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes aniran íntegrament dedicats a un 
pla de xoc social.

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur go-
vern crearà un grup de treball obert als grups parlamentaris.

Així mateix, el futur govern establirà un calendari de reunions amb els responsables 
de la banca resident per estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels inte-
ressos amb finalitats socials.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2015
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Antonio Baños 
Boncompain, president; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 196)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals (tram. 250-00001/11).

Esmena 1, GP PPC

De modificació
De tot el text de la proposta
«Fa 37 anys, els catalans lliures i democràticament referendant la Constitució Es-

panyola vam decidir, molt majoritàriament, constituir Espanya en un Estat Social, De-
mocràtic i de Dret.

Amb l’aprovació de la Constitució tots els espanyols no només ens vam dotar d’un 
Estat democràtic basat en la llei com a garantia i la igualtat dels drets dels ciutadans, 
sinó que es va reconèixer i garantir el dret de l’autogovern de les comunitats autònomes.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya és l’instrument que consagra i materialitza el 
dret d’autonomia i d’autogovern del que aquest Parlament és l’expressió més genuïna.

La creació i la consolidació durant les darreres tres dècades de l’Estat de les auto-
nomies ha estat l’èxit polític més important de la nostra Constitució. El grau d’autogo-
vern del que disposen les comunitats autònomes, i per tant, també Catalunya és el més 
elevat de la seva història, i l’exemple més evident d’aquesta realitat és la legislació que 
aquesta Cambra ha aprovat des de l’any 1980.

El balanç és positiu tot i que es poden plantejar millores per continuar avançant en 
l’aprofundiment de l’autogovern d’acord amb el marc legal.
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Fa pocs dies s’ha constituït la XI legislatura del Parlament de Catalunya. La Cam-
bra, institució angular de l’autogovern de Catalunya i representant del pluralisme so-
cial i polític de la societat catalana, està dotada de les facultats que el marc jurídic deri-
vat de la Constitució i l’Estatut li atorga.

El Parlament i tots els diputats que el conformem exercim les funcions que tenim 
encomanades d’acord amb la legitimitat democràtica rebuda. Una legitimitat, l’única 
admissible en democràcia, que només existeix quan s’actua amb ple respecte i en com-
pliment de les normes democràtiques de les que ens hem donat per regular la nostra 
convivència pacífica.

La Cambra i els seus membres d’acord amb el jurament o promesa prestats en el mo-
ment de la constitució d’aquesta legislatura hem de respectar en tot moment la Consti-
tució i l’Estatut d’Autonomia que són els marcs legals acordats entre tots els ciutadans i 
dels que deriven l’autogovern de Catalunya i aquest Parlament.

En el Parlament, davant els que volen trencar la convivència pacífica a Catalunya, 
abrogant-se una legitimitat fictícia, ignorant les més elementals normes de la democrà-
cia i de l’Estat de Dret, hem de manifestar el nostre compromís amb les normes de les 
que rebem l’actual existència, legitimitat i funcions.

El desembre de 2011, el President de la Generalitat en una entrevista televisada des-
cartava encetar cap procés de les característiques que avui ens ocupa, atès que compor-
taria una divisió de la societat catalana, i efectivament avui podem comprovar com no 
només s’ha dividit la societat catalana, si no que són moltes les famílies que estan patint 
aquesta divisió en les seves relacions. Tampoc podem ignorar que l’origen de moltes fa-
mílies catalanes està a la resta d’Espanya, de manera que la voluntat de ruptura expres-
sada per formacions polítiques representades en aquesta Cambra, és vist amb preocu-
pació, ja que suposaria la separació de generacions i de famílies.

En un altre ordre de coses, la situació de crisi econòmica i financera que hem pa-
tit els catalans, com la resta d’espanyols, durant els darrers vuit anys, ha significat que 
moltes persones pateixin les conseqüències d’aquesta situació. De la mateixa manera 
les administracions han vist molt notablement reduïts els seus recursos per fer front a les 
situacions d’emergència que massa sovint s’han presentat.

No deixa de ser contradictori, que, per segona vegada consecutiva, a l’inici d’una 
nova legislatura parlamentaria, s’estableixin unes prioritats polítiques, que en rés bene-
ficien al conjunt de catalans, ni aborden els problemes quotidians que pateixen: l’atur, 
la pobresa, i la qualitat dels serveis públics, resten, per a les majories parlamentaries, 
objectius secundaris, quan aquests haurien de ser el principal motiu i objecte de l’acció 
política.

És per aquests motius que, 
1. El Parlament de Catalunya, constata que: 
a) La seva activitat s’ha d’ajustar al marc constitucional i estatutari i a la resta de 

l’ordenament jurídic i en aquest sentit manifesta solemnement el seu compromís amb la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, normés democràtiques que garantei-
xen els drets i la igualtat de tots els catalans.

b) Els efectes de persistir en l’intent de separar Catalunya de la resta d’Espanya, és 
un motiu de divisió entre la societat i les famílies catalanes, i una amenaça als senti-
ments de la majoria de catalans, que també ens sentim espanyols, i que, especialment al 
llarg dels darrers anys hem compartit aquests sentiments amb normalitat i naturalitat.

c) Atès que encara són molt els catalans que pateixen les conseqüències de la crisi, 
s’inverteixin esforços i recursos en garantir el suport a les persones i a les famílies que 
es troben en situació més desfavorida.

d) És imprescindible reorientar l’acció del Govern de la Generalitat, per tal de ga-
rantir que els serveis públics essencials, entre els quals l’ensenyament i la sanitat, es 
presten amb la qualitat i els mitjans necessaris.

2. El Parlament de Catalunya insta al futur Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a) Abandonar el procés independentista i la política de separació i confrontació en-

tre catalans del darrer Govern. El nou Govern serà constituït per ser-ho de tots els ca-
talans, pel que no pot obviar ni menystenir a una part important de la societat catalana.

b) Apostar pel diàleg sincer i lleial, dins el marc legal, amb els tots els catalans i el 
Govern d’Espanya com a via per a assegurar la convivència pacífica i democràtica per 
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tal de garantir els nostres drets i la recerca de sinergies conjuntes per a treballar en un 
objectiu comú, la consolidació de la sortida de la crisi.

c) Centrar els seus esforços en contribuir a generar un clima propici per al creixe-
ment econòmic, i fonamentalment per a la creació de llocs de treball, com a millor camí 
per a la lluita contra la pobresa, tot garantint els serveis socials, un ensenyament i una 
sanitat de qualitat.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2015
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Esmenes presentades pel GP CSP (reg. 198)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre l’inici del procés polític a Catalu-
nya com a conseqüència dels resultats electorals (tram. 250-00001/11).

Esmena única, GP CSP

De supressió i addició
Es suprimeix tot el text de la proposta de resolució i s’addiciona el següent text que 

resta redactat de la manera següent: 
1. Que a Catalunya vivim una situació d’emergència que requereix posar en marxa 

un procés de ruptura social, democràtica i nacional amb el sistema polític nascut de la 
transició, que avui es manifesta esgotat, per tal de garantir un sistema que tingui com a 
principals objectius la solidaritat, la llibertat i la igualtat, després d’anys de polítiques 
autoritàries, socialment regressives i recentralitzadores.

Aquesta ruptura ja ha començat a veure la llum en forma de diverses formes de mo-
bilització social, en defensa del dret a l’habitatge, a l’ocupació, a la sanitat i a l’edu-
cació públiques, del medi ambient i d’un model econòmic alternatiu basat en diferents 
formes de cooperació social. Ara, cal que prengui forma política a partir d’una ruptura 
institucional i, per això, cal impulsar l’inici d’un Procés Constituent.

2. Que, en un context de globalització econòmica, en el que els poders financers han 
usurpat una bona part de la sobirania popular exercida a través dels estats i les seves 
institucions, aquest procés està profundament imbricat amb les necessàries dinàmiques 
de transformació dels actuals models d’estat, a Espanya i a la Unió Europea, que ja no 
poden garantir amb suficiència els drets de la ciutadania. En aquest sentit, des del res-
pecte de la diversitat i la no subordinació entre aquests diferents processos, cal sumar 
sinergies amb totes les forces que, a l’Estat espanyol com a Europa, estan treballant per 
construir alternatives i espais de govern polític de l’economia que retornin a la ciutada-
nia el dret a decidir sobre les seves vides. Així, doncs, manifestem el rebuig al TTIP i un 
pronunciament clar del Parlament de Catalunya en contra de la seva signatura per part 
de la Unió Europea.

3. Que, de manera simultània a la construcció d’aquest procés constituent, el nou 
marc institucional sorgit de les eleccions del 27S ha de situar en el centre de l’activitat 
del Parlament de Catalunya i del Govern català les següents prioritats polítiques: 

– Apostar per una racionalització de la despesa que prioritzi les polítiques socials i 
acabi amb els processos de privatització de l’estat social.

– Promoure un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat de Cata-
lunya que permeti a les institucions catalanes disposar de més recursos per atendre a la 
situació d’emergència social.

– Millorar les polítiques fiscals amb l’objectiu de reduir els nivells de desigualtat i 
pobresa que viu la societat catalana i millorar l’eficiència de la seva economia.

– Incorporar tots els mecanismes necessaris per eradicar la corrupció de la vida po-
lítica i social.

El Parlament de Catalunya acorda: 
1. La presentació urgent dels Pressupostos de la Generalitat per l’any 2016 amb la 

priorització d’un Pla de Rescat Ciutadà que contingui les polítiques i els recursos ne-
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cessaris per encarar la situació d’emergència social que pateixen amplies capes de la 
societat catalana.

2. L’inici d’un Procés Constituent que necessita assentar-se en el pronunciament de-
mocràtic de la ciutadania catalana per mitjà d’un referèndum d’autodeterminació.

Per a materialitzar la convocatòria de referèndum i possibilitar l’exercici democrà-
tic del Dret a decidir durant l’any 2016, el Parlament de Catalunya presentarà durant el 
primer trimestre del 2016 i davant de les Corts Generals que sorgeixen de les eleccions 
del 20D una Proposició de Llei de Reforma de la Llei Orgànica 2/1980 de Referèndums.

3. Per donar suport a aquesta exigència democràtica de convocatòria d’un referèn-
dum, si en finalitzar l’any 2016 quedés bloquejada políticament aquesta opció, el Parla-
ment de Catalunya cridaria a posar en marxa nous i més enèrgics processos de mobilit-
zació social i ciutadana.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del GP CSP

Proposta de resolució sobre la priorització d’un pla de rescat ciutadà 
i l’inici d’un procés constituent
250-00002/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 194; 197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2015

Esmenes presentades pel GP CUP-CC (reg. 194)

A la Mesa del Parlament
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-

da Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la priorització d’un pla 
de rescat ciutadà i l’inici d’un procés constituent (tram. 250-00002/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

De modificació
«1. La presentació urgent dels Pressupostos de la Generalitat per l’any 2016 amb la 

priorització d’un pla de rescat ciutadà que contingui les polítiques i els recursos neces-
saris per encarar la situació d’emergència social que pateixen amplies capes de la socie-
tat catalana, en el ben entès que la cobertura del conjunt de les necessitats socials consi-
derades d’urgència ha de gaudir d’absoluta prioritat respecte al pagament d’interessos 
i amortització del deute contret per la Generalitat; desobeint, si cal, les disposicions 
establertes actualment.»

Esmena 2, GP CUP-CC

D’addició d’un nou punt
«2. Impulsar un acord sobre els principis, la metodologia i els mecanismes per im-

pulsar un procés constituent propi i no subordinat. Aquest Acord Social pel Procés 
Constituent ha de garantir que es recolliran aportacions a tot el territori sobre el model 
econòmic, social, ecològic i sobre les relacions amb l’Estat.»

Esmena 3, GP CUP-CC

De modificació i supressió
«2. L’inici d’un del Procés Constituent que necessita assentar-se en el pronuncia-

ment democràtic de la ciutadania catalana per mitjà d’un referèndum d’autodetermina-
ció per validar els resultats d’aquest procés en forma de Constitució Catalana.

Per a materialitzar la convocatòria de referèndum i possibilitar l’exercici democràtic 
del Dret a decidir durant l’any 2016, el Parlament de Catalunya presentarà durant el pri-
mer trimestre del 2016 i davant de les Corts Generals que sorgeixen de les eleccions del 
20D una Proposició de Llei de Reforma de la Llei Orgànica 2/1980 de Referèndums.»
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Esmena 4, GP CUP-CC

De supressió
«3. Per donar suport a aquesta exigència democràtica de convocatòria d’un referèn-

dum, si en finalitzar l’any 2016 quedés bloquejada políticament aquesta opció, el Parla-
ment de Catalunya cridaria a posar en marxa nous i més enèrgics processos de mobilit-
zació social i ciutadana.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2015
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 197)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la priorització d’un pla de 
rescat ciutadà i l’inici d’un procés constituent (tram. 250-00002/11).

Esmena 1, GP PPC

De modificació
De tot el text de la proposta
«Fa 37 anys, els catalans lliures i democràticament referendant la Constitució Es-

panyola vam decidir, molt majoritàriament, constituir Espanya en un Estat Social, De-
mocràtic i de Dret.

Amb l’aprovació de la Constitució tots els espanyols no només ens vam dotar d’un 
Estat democràtic basat en la llei com a garantia i la igualtat dels drets dels ciutadans, 
sinó que es va reconèixer i garantir el dret de l’autogovern de les comunitats autònomes.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya és l’instrument que consagra i materialitza el 
dret d’autonomia i d’autogovern del que aquest Parlament és l’expressió més genuïna.

La creació i la consolidació durant les darreres tres dècades de l’Estat de les auto-
nomies ha estat l’èxit polític més important de la nostra Constitució. El grau d’autogo-
vern del que disposen les comunitats autònomes, i per tant, també Catalunya és el més 
elevat de la seva història, i l’exemple més evident d’aquesta realitat és la legislació que 
aquesta Cambra ha aprovat des de l’any 1980.

El balanç és positiu tot i que es poden plantejar millores per continuar avançant en 
l’aprofundiment de l’autogovern d’acord amb el marc legal.

Fa pocs dies s’ha constituït la XI legislatura del Parlament de Catalunya. La Cam-
bra, institució angular de l’autogovern de Catalunya i representant del pluralisme so-
cial i polític de la societat catalana, està dotada de les facultats que el marc jurídic deri-
vat de la Constitució i l’Estatut li atorga.

El Parlament i tots els diputats que el conformem exercim les funcions que tenim 
encomanades d’acord amb la legitimitat democràtica rebuda. Una legitimitat, l’única 
admissible en democràcia, que només existeix quan s’actua amb ple respecte i en com-
pliment de les normes democràtiques de les que ens hem donat per regular la nostra 
convivència pacífica.

La Cambra i els seus membres d’acord amb el jurament o promesa prestats en el mo-
ment de la constitució d’aquesta legislatura hem de respectar en tot moment la Consti-
tució i l’Estatut d’Autonomia que són els marcs legals acordats entre tots els ciutadans i 
dels que deriven l’autogovern de Catalunya i aquest Parlament.

En el Parlament, davant els que volen trencar la convivència pacífica a Catalunya, 
abrogant-se una legitimitat fictícia, ignorant les més elementals normes de la democrà-
cia i de l’Estat de Dret, hem de manifestar el nostre compromís amb les normes de les 
que rebem l’actual existència, legitimitat i funcions.

El desembre de 2011, el President de la Generalitat en una entrevista televisada des-
cartava encetar cap procés de les característiques que avui ens ocupa, atès que compor-
taria una divisió de la societat catalana, i efectivament avui podem comprovar com no 
només s’ha dividit la societat catalana, si no que són moltes les famílies que estan patint 
aquesta divisió en les seves relacions. Tampoc podem ignorar que l’origen de moltes fa-
mílies catalanes està a la resta d’Espanya, de manera que la voluntat de ruptura expres-
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sada per formacions polítiques representades en aquesta Cambra, és vist amb preocu-
pació, ja que suposaria la separació de generacions i de famílies.

En un altre ordre de coses, la situació de crisi econòmica i financera que hem pa-
tit els catalans, com la resta d’espanyols, durant els darrers vuit anys, ha significat que 
moltes persones pateixin les conseqüències d’aquesta situació. De la mateixa manera 
les administracions han vist molt notablement reduïts els seus recursos per fer front a les 
situacions d’emergència que massa sovint s’han presentat.

No deixa de ser contradictori, que, per segona vegada consecutiva, a l’inici d’una 
nova legislatura parlamentaria, s’estableixin unes prioritats polítiques, que en rés bene-
ficien al conjunt de catalans, ni aborden els problemes quotidians que pateixen: l’atur, 
la pobresa, i la qualitat dels serveis públics, resten, per a les majories parlamentaries, 
objectius secundaris, quan aquests haurien de ser el principal motiu i objecte de l’acció 
política.

És per aquests motius que, 
1. El Parlament de Catalunya, constata que: 
a) La seva activitat s’ha d’ajustar al marc constitucional i estatutari i a la resta de 

l’ordenament jurídic i en aquest sentit manifesta solemnement el seu compromís amb la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, normés democràtiques que garantei-
xen els drets i la igualtat de tots els catalans.

b) Els efectes de persistir en l’intent de separar Catalunya de la resta d’Espanya, és 
un motiu de divisió entre la societat i les famílies catalanes, i una amenaça als senti-
ments de la majoria de catalans, que també ens sentim espanyols, i que, especialment al 
llarg dels darrers anys hem compartit aquests sentiments amb normalitat i naturalitat.

c) Atès que encara són molt els catalans que pateixen les conseqüències de la crisi, 
s’inverteixin esforços i recursos en garantir el suport a les persones i a les famílies que 
es troben en situació més desfavorida.

d) És imprescindible reorientar l’acció del Govern de la Generalitat, per tal de ga-
rantir que els serveis públics essencials, entre els quals l’ensenyament i la sanitat, es 
presten amb la qualitat i els mitjans necessaris.

2. El Parlament de Catalunya insta al futur Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a) Abandonar el procés independentista i la política de separació i confrontació en-

tre catalans del darrer Govern. El nou Govern serà constituït per ser-ho de tots els ca-
talans, pel que no pot obviar ni menystenir a una part important de la societat catalana.

b) Apostar pel diàleg sincer i lleial, dins el marc legal, amb els tots els catalans i el 
Govern d’Espanya com a via per a assegurar la convivència pacífica i democràtica per 
tal de garantir els nostres drets i la recerca de sinergies conjuntes per a treballar en un 
objectiu comú, la consolidació de la sortida de la crisi.

c) Centrar els seus esforços en contribuir a generar un clima propici per al creixe-
ment econòmic, i fonamentalment per a la creació de llocs de treball, com a millor camí 
per a la lluita contra la pobresa, tot garantint els serveis socials, un ensenyament i una 
sanitat de qualitat.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2015
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/11

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de novembre de 2015, atès que la 

diputada Hortènsia Grau Juan ha complert els requisits que estableix l’article 31.1 del 
Reglament (credencial: reg. 160; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya: reg. 161; declaració d’activitats i béns: reg. 162 i 163), ha constatat i mani-
festat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2015
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament
Atès que el diputat Antonio Gallego Burgos ha complert els requisits que estableix 

l’article 31.1 del Reglament (credencial: reg. 214; acatament de la Constitució i de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya: reg. 215; declaració d’activitats i béns: reg. 216 i 217), 
es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2015
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
399-00005/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 164 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.11.2015

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2015
La diputada, Hortènsia Grau Juan; vist i plau, Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Composició del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Tram. 399-00006/11

CONSTITUCIÓ, NOMENAMENT DE REPRESENTANTS I ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 181 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.11.2015

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 26 del Reglament del 

Parlament, es constitueixen en grup parlamentari de l’XI legislatura, amb el nom de 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
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Igualment, comuniquen que els òrgans de representació del dit grup parlamentari 
són ocupats pels diputats següents: 

President: Xavier García Albiol
Portaveu: Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu adjunt: Santi Rodríguez i Serra 

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2015 
Xavier García Albiol, Alejandro Fernández Álvarez, María José García Cuevas, Espe-
ranza García González, Andrea Levy Soler, Juan Milián Querol, Josep Enric Millo i 
Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Alberto Villagrasa Gil, Marisa Xandri Pujol, diputats 
GP PPC

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 2

CONVOCADA PER AL 9 DE NOVEMBRE DE 2015

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del Ple 

del Parlament, el 9 de novembre de 2015, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Proposta de resolució sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conse-

qüència dels resultats electorals. Tram. 250-00001/11. Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 
votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades. (text presentat: BOPC 
1, 3; esmenes: BOPC 6.)

2. Proposta de resolució sobre la priorització d’un pla de rescat ciutadà i l’inici d’un 
procés constituent. Tram. 250-00002/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades. (text presentat: 
BOPC 2, 3; esmenes: BOPC 6.)

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2015
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Sessió plenària 3

CONVOCADA PER AL 9 DE NOVEMBRE DE 2015

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 146 del Reglament del Parlament, es convoca la 
sessió següent del Ple del Parlament, el 9 de novembre de 2015, a les 17.00 h, al saló de 
sessions.

Ordre del dia
Debat del programa i votació d’investidura del diputat Artur Mas i Gavarró, candi-

dat proposat a la presidència de la Generalitat (tram. 201-00001/11).

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2015
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Cessament d’una funcionària interina

ACORD: MESA DEL PARLAMENT, 03.11.2015

Secretaria general
Patrícia Victòria Martínez i Àlvarez és funcionària interina de l’escala d’administra-

dors parlamentaris del Cos d’Administradors Parlamentaris, adscrita a un lloc de treball 
de responsable de projectes de difusió del Departament de Relacions Institucionals del 
Parlament de Catalunya.

En data 28 d’octubre de 2015, Patrícia Victòria Martínez i Álvarez ha presentat la 
renúncia al seu nomenament com a funcionària interina a partir del 4 de novembre de 
2015. (Registre de Secretaria General núm. 16.)

Aquesta renúncia ha estat presentada d’acord amb el que disposa l’article 55 dels Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, que estableix com a 
causa de la pèrdua de la condició de funcionari interí, entre d’altres, la renúncia.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
El cessament, per renúncia, de Patrícia Victòria Martínez i Àlvarez com a funcionà-

ria interina del Parlament de Catalunya, amb efectes del 4 de novembre de 2015.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades 

poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el 
termini d’un mes a comptar de la publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, de conformi-
tat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2015
El secretari general, Pere Sol i Ordis

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Judit Senarriaga Esteve 
En data 2 de novembre de 2015, la secretària quarta de la Mesa del Parlament pro-

posa nomenar Judit Senarriaga Esteve secretària de la Secretaria Quarta de la Mesa del 
Parlament, com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Judit Senarriaga Esteve secretària de la Secretaria Quarta de la Mesa del 

Parlament, com a personal eventual, amb efectes des de l’1 de novembre de 2015, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 



BOPC 6
6 de novembre de 2015

4.95. Altres informacions 14

comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2015
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell i Lluís

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Antoni Suárez Pizarro 
En data 29 d’octubre de 2015, el secretari segon de la Mesa del Parlament proposa 

nomenar Antoni Suárez Pizarro secretari de la Secretaria Segona de la Mesa del Parla-
ment, com a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement pel 
president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Antoni Suárez Pizarro secretari de la Secretaria Segona de la Mesa del 

Parlament, com a personal eventual, amb efectes des de l’1 de novembre de 2015, amb 
els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
interposar, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Conten ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2015
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell i Lluís

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Hortènsia Grau Juan

PRESENTACIÓ

Reg. 160 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.11.2015

Junta Electoral Provincial de Tarragona
El senyor Francisco José Revuelta Muñoz, president de la Junta Electoral esmenta-

da, expedeixo aquesta credencial per fer constar que la senyora Hortènsia Grau Juan ha 
estat designada diputada per la circumscripció electoral de Tarragona, atès que està in-
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closa en la llista de candidats presentada a les eleccions al Parlament de Catalunya 2015 
per Catalunya Sí que es Pot segons consta a l’acord de data 3 de novembre de 2015.

Credencial a presentar davant el Parlament de Catalunya.
S’expedeix a Tarragona, 3 de novembre de 2015

Francisco José Revuelta Muñoz, president de la Junta Electoral Provincial de Tarragona

Credencial del diputat Fernando Sánchez Costa

PRESENTACIÓ

Reg. 214 / Presidència del Parlament, 6.11.2015

Junta Electoral Provincial de Barcelona
Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral esmentada, expedeixo aques-

ta credencial per fer constar que el senyor Fernando Sánchez Costa ha estat designat 
diputat per la circumscripció electoral de Barcelona, atès que està inclòs en la llista de 
candidats presentada a les eleccions al Parlament de Catalunya 2015.

Credencial a presentar davant l’òrgan corresponent: Parlament de Catalunya.
S’expedeix en Barcelona, 6 de novembre de 2015

Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial de Barcelona
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