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Proposta de resolució sobre el millorament del finançament de la 

modernització i la dinamització del petit comerç

250-00969/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49104).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.10.2019; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 49233).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.10.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem 

sobre els fets del Primer d’Octubre

250-01015/12

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, SP CUP-CC

Reg. 49308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol 

i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Carles Riera Al-
bert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució en resposta a la sentència 
de l’1-O, per tal que sigui substanciada davant del Ple del Parlament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La sentència del Tribunal Suprem contra els líders socials i polítics de l’indepen-

dentisme suposa una profunda regressió en matèria de drets i llibertats, no només 
per a Catalunya, sinó per a tot l’Estat espanyol.

La sentència no només condemna a penes elevadíssimes de presó a 12 homes i 
dones de pau per haver organitzat i promogut la celebració d’un referèndum, sinó 
que tindrà com a conseqüència una severa limitació de l’exercici dels drets fonamen-
tals i la criminalització de la dissidència política.

Al mateix temps, la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al 
Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable del dret a la repre-
sentació política dels diputats i les diputades, els quals tenen dret a exercir la lliber-
tat d’expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap tipus.

I atesa la situació d’excepcionalitat democràtica provocada per la citada sentèn-
cia i els intents de censura al Parlament de Catalunya promoguts pel Tribunal Cons-
titucional, constatant que aquests fets constitueixen una violació flagrant dels drets 
fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en el nostre ordenament jurídic 
i en els instruments i pactes internacionals en matèria de drets humans i de drets 
civils i polítics, 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup 
Parlamentari Republicà i el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar presenten la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Rebutja la sentència dictada pel Tribunal Suprem en la causa especial 

20907/2017.
2. Exigeix la llibertat dels presos i les preses polítiques, el lliure retorn dels exi-

liats i la fi de la repressió.
3. Expressa la seva indignació davant una sentència injusta que limita l’exercici 

dels drets fonamentals i s’emmarca en una deriva autoritària de l’Estat que afecta al 
conjunt dels demòcrates, no només als independentistes.

4. Considera un escàndol democràtic la condemna a onze anys i mig de presó a 
la presidenta Carme Forcadell per haver permès que al Parlament de Catalunya s’hi 
pogués parlar de tot.

5. Afirma el caràcter estrictament cívic i no violent del moviment independen-
tista, tal com ha demostrat en les múltiples mobilitzacions dutes a terme durant la 
darrera dècada.

6. Adverteix que la sentència estableix un precedent inacceptable a partir del 
qual totes les formes de protesta, com per exemple l’aturada d’un desnonament, 
l’ocupació d’un CAP o el tall d’un carrer per una manifestació, podrien convertir-se 
en delicte de sedició.

7. Denuncia que l’Estat està imposant la criminalització generalitzada de la dis-
sidència política, perseguint amb penes de presó l’exercici del dret a la llibertat 
d’expressió, d’opinió i de manifestació, tal com es demostra amb múltiples casos de 
cantants, titellaires, sindicalistes o activistes pel dret a l’habitatge de diferents llocs 
de l’Estat.

8. Reitera que el conflicte entre Catalunya i l’Estat és de naturalesa política i que, 
per tant, no es resoldrà mitjançant els tribunals. Ni la ciutadania d’aquest país ni les 
majories parlamentàries renunciaran a les seves conviccions per més repressió que 
hi hagi.

9. Denuncia la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al Parla-
ment de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de la 
cambra.

10. Reivindica el dret dels diputats i les diputades a poder debatre sobre tots els 
assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la 
monarquia o la sobirania.

11. Considera que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar limitar 
els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que defen-
sar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els diputats i 
diputades. Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de Catalunya, es 
desvirtua el sentit de la institució. Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vul-
guin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a 
l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per de-
cidir el seu futur polític.

12. Entén que les competències autonòmiques no poden definir els límits del que 
es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del poble 
de Catalunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la invasió 
de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència climàtica, per posar 
només alguns exemples.

13. Recorda que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resolucions po-
lítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi estat 
objecte de persecució i censura per part de les institucions de l’Estat. I es compro-
met a seguir-ho fent si aquesta és la voluntat dels diputats i diputades de la cambra.

14. Constata que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre 
qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la interven-
ció de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap impugnació per 
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part del Govern espanyol. I defensa el dret d’aquests parlaments a seguir-ho fent, 
perquè la defensa del dret a la representació política i a la llibertat d’expressió té va-
lor sobretot quan es fa pels que no pensen com nosaltres.

15. Insta el Govern a promoure les iniciatives polítiques, socials i institucionals 
que siguin necessàries en l’àmbit nacional, estatal i internacional, per aconseguir 
una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l’Estat.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus. 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del 

servei públic de salut en l’àmbit rural

302-00144/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49275; 49280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49275)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del 
servei públic de salut en l’àmbit rural (tram. 302-00144/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

 i addició 

2.b. Seguir treballant per a donar resposta als reptes actuals i futurs en salut, 
fruits dels canvis demogràfics i socials, incorporant la planificació sanitària dins de 
la planificació global del Govern de la Generalitat com un abordatge de col·labora-
ció per millorar la salut de tothom.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

 i supressió 

2.c. Elaborar en el si del Departament de Salut per plantejar mesures concretes i 
determinar un calendari d’actuació per millorar l’accessibilitat als serveis sanitaris 
a les zones rurals.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

2.d. Valorar la reorganització de les plantilles de facultatius i infermeria per re-
forçar l’atenció primària i comunitària en el medi rural, tenint en compte les zones i 
places de difícil cobertura, i del número de jubilacions que es produiran en els pro-
per cinc anys en el territori.
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Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem 

sobre els fets del Primer d’Octubre

250-01015/12

SUSPENSIÓ PARCIAL DE LA TRAMITACIÓ

El Tribunal Constitucional ha fet pública (BOE 267, del 6 de novembre de  2019) 
i notificat al Parlament en data de l’11 de novembre de 2019 la suspensió de l’acord 
de la Mesa del Parlament de Catalunya, del 22 d’octubre de 2019, pel qual s’ad-
metia a tràmit l’incís «Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els 
diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’auto- 
determinació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir 
el seu futur polític», corresponent a l’apartat 11 de la Proposta de resolució de res-
posta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els fets del Primer d’Octubre (250-
01015/12), i també de l’acord de la Mesa del 29 d’octubre pel qual es rebutjaven les 
sol·licituds de reconsideració formulades per diversos grups i subgrups parlamen-
taris, pel fet de contravenir les sentències del Tribunal Constitucional 259/2015, 
136/2018 i 98/2019. Tot això, en el marc dels incidents d’execució d’aquestes sentèn-
cies dictades en els procediments d’impugnació de disposicions autonòmiques núm. 
6330-2015, 4039-2018 i 5813-2018, respectivament.

En conseqüència, resta suspesa qualsevol iniciativa o tramitació parlamen-
tària relacionada amb l’esmentat incís de l’apartat 11 de la Proposta de resolució 
(250-01015/12) que suposi eludir la suspensió acordada, fins a l’aixecament de la 
 suspensió, si s’escau, o fins al moment en què el Tribunal Constitucional resolgui els 
incidents d’execució iniciats.

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Acord del Govern 90/2019, del 25 de juny, pel qual s’aprova el Pla 

estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2019-

2022 i se n’acorda la tramesa al Parlament de Catalunya

259-00003/12

SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ

El Tribunal Constitucional ha fet pública (BOE 262, del 31 d’octubre de 2019) i 
ha comunicat al Govern l’admissió a tràmit del conflicte de competència promogut 
pel Govern de l’Estat amb relació a l’Acord de Govern GOV/90/2019, pel qual s’apro-
va el Pla estratègic d’acció exterior i relacions amb la Unió Europea 2019-2022.

En la mateixa provisió, el Tribunal Constitucional informa de la invocació per 
part del Govern de l’Estat de l’article 161.2 de la Constitució, fet que, d’acord amb 
l’article 64.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, produeix la suspensió 
de la vigència i aplicació de l’acord esmentat.

Aquest acord, pel qual s’aprova el Pla estratègic d’acció exterior i relacions 
amb la Unió Europea 2019-2022, va ésser presentat al Parlament el 28 de juny de 
2019, admès a tràmit el 9 de juliol (BOPC 384, del 12 de juliol de 2019, N.T. 259-
00003/12) i es troba actualment en tramitació pel procediment de l’article 170 del 
Reglament del Parlament de Catalunya per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència. Per aquesta raó, els efectes de la suspensió de la vi-
gència i aplicació en aquest procediment, vinculat a la previsió de l’article 5.c de la  
Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i relacions institucionals amb  
la Unió Europea, determinen la suspensió de qualsevol iniciativa o tramitació par-
lamentària fins a l’aixecament de la suspensió, si s’escau, o fins al moment en què el 
Tribunal Constitucional resolgui el conflicte de competència interposat.
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