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Debat i votació 

Debat sobre la situació generada per la sentència del 
Tribunal Suprem que confirma la inhabilitació del pre-
sident de la Generalitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla 

255-00018/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 78394, 78395, 78399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 
30.9.2020 

Reg. 78405, 78406, 78423 / Coneixement: Mesa del Parlament: 30.9.2020 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATU-
RA D'UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 78394, 78405, 78423) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els 
articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta la següent proposta 
de resolució subsegüent al Debat sobre la situació generada per la sentència 
del Tribunal Suprem que confirma la inhabilitació del president de la Gene-
ralitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla (tram. 255-00018/12).  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Els Països Catalans, i en particular Catalunya, viuen avui una situació excep-
cional. El Ple específic d’avui, 30 de setembre de 2020, és la culminació de 
l’actuació repressiva de l’Estat espanyol i de la manca de resposta necessària 
per fer-hi front. Els aparells de l’Estat espanyol han decidit anular la voluntat 
electoral  —i democràtica— del poble català pel sol fet de treure una pancar-
ta de manera extemporània. Aquesta actuació ha suposat la inhabilitació del 
Molt Honorable President de la Generalitat, el que significa una nova vulne-
ració dels drets fonamentals de llibertat d'expressió i llibertat política, lluny 
de trobar-nos davant d’una pràctica aïllada, es tracta de la continuació de tot 
un fil repressiu.  
Als problemes que afecten el conjunt de la humanitat, com la crisi ecològica 
i climàtica generada pel model de producció i de consum del sistema eco-
nòmic vigent, que genera també grans desigualtats socials i econòmiques que 
s’aprofundeixen amb cada procés de recessió econòmica, Catalunya hi afe-
geix una crisi institucional pròpia, derivada de la crisi de l’Estat de les Auto-
nomies i del trencament del seu pacte constitucional a partir de la no accep-
tació de la darrera reforma estatutària a Catalunya per part del Tribunal 
Constitucional - aquella institució que n’havia de ser garant.  
En definitiva, la crisi institucional a Catalunya neix de la no acceptació del 
dret a l’autodeterminació i a l’autogovern del poble de Catalunya per part de 
les institucions de l’Estat espanyol i que s’agreuja per les limitacions inter-
nes per fer-hi front. Una crisi institucional, doncs, que impedeix al poble de 
Catalunya, però també a la resta dels Països Catalans sota administració de 
l’Estat espanyol, disposar de les eines polítiques, jurídiques i institucionals 
que li permetin abordar els principals reptes que li toca enfrontar.  
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L’1 d’octubre de 2017 va tenir lloc un Referèndum d’autodeterminació, i des 
d’aleshores l’Estat espanyol i les seves institucions han respost amb detenci-
ons i empresonaments, forçant a l’exili a representants polítics i activistes 
catalans, insistint en la seva política de recentralització, promovent una reta-
llada de drets civils i polítics i intervenint de forma descarada en els proces-
sos electorals i en els seus resultats.  
Necessitem un país més just i cohesionat i que el futur del país estigui en 
mans de tot el poble, i no sota la tutela d’un poder judicial polititzat i d’una 
monarquia corrupte que constitucionalment, a més, no està subjecte a res-
ponsabilitat.  
L’aparell de l’Estat ha volgut llançar un missatge al poble català, així com 
als pobles solidaris de la resta de l’Estat, creant una causa general contra 
l’independentisme amb greus conseqüències sobre la limitació de la llibertat 
d’expressió, la llibertat política i el dret legítim a la dissidència política. 
I en aquest marc la dotzena legislatura ha estat marcada per una intervenció 
del poder judicial sobre els processos electorals que, de facto, han portat a 
modificar els resultats electorals. Aquesta ofensiva judicial ha culminat amb 
la inhabilitació del Molt Honorable President de la Generalitat Quim Torra 
Pla. 
Per tot això el Parlament de Catalunya:  
1. Mostra la seva solidaritat amb el MH President Quim Torra i amb les 
2.850 persones que han estat represaliades en el marc de la causa general 
contra l’independentisme.  
2. Constata que la inhabilitació del MH President Quim Torra és la síntesi 
d’una legislatura marcada per la intromissió dels aparells de l’Estat però 
també per les pròpies limitacions de les institucions per fer-hi front. En són 
un exemple: 
a) La suspensió cautelar per part del Tribunal Constitucional de la sessió 
d’investidura de Carles Puigdemont com a candidat a la presidència, de 27 
de gener de 2018. 
b) L'ajornament del ple d'investidura acordat el 30 de gener de 2018.  
c) L'acord de 5 de març de 2018, de deixar sense efecte la proposta de candi-
dat a la presidència de la Generalitat del dia 22 de gener de 2018, on proposa 
com a nou candidat à Jordi Sánchez i Picanyol.  
d) La denegació per part del Tribunal Suprem, el 9 de març de 2018, a la 
sol·licitud de l’advocat de Jordi Sànchez de llibertat provisional o permís 
penitenciari per tal que pogués assistir a la sessió d’investidura prevista per 
al 12 de març, de la qual ell n’és el candidat. 
e) L'ajornarhent acordat el 9 de març de 2018, del ple d'investidura previst 
per al dia 12 de març. 
f) La carta enviada per Jordi Sànchez al President del Parlament, el 20 de 
març de 2018, en la que comunica la renúncia a ser candidat a la presidència.  
g) La nova ronda de consultes que anuncia el president el 21 de març de 
2018, proposant a Jordi Turull com a candidat a la presidència i la convoca-
tòria de sessió d’investidura per al dia 22 de març de 2018. 
h) La resolució del Tribunal Suprem, de 23 de març de 2018, acordant la 
presó incondicional per Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carme For-
cadell i Dolors Bassa.  
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i) La denegació del Tribunal Suprem, el 21 de maig de 2018, de la llibertat 
provisional a Jordi Turull i Josep Rull per prendre possessió com a conse-
llers.  
j) L’arxivament per part del Tribunal Suprem, el 18 de juny de 2018, de la 
denúncia formulada pel President del Parlament contra Pablo Llarena i altres 
magistrats del Tribunal Suprem per vulneració dels drets polítics dels càrrecs 
electes. 
k) La suspensió de funcions de Carles Puigdemont i cinc diputats acusats de 
rebel·lió, acordada el 9 de juliol de 2018 pel Tribunal Suprem, notificada al 
President del Parlament el 13 de juliol de 2018.  
l) La Interlocutòria del Tribunal Constitucional dictada el 18 de setembre de 
2018, que acorda mantenir la suspensió de la llei 2/2018 que permetia la 
investidura no presencial del President de la Generalitat.  
m) Els escrits presentats el 8 d’octubre de 2018 per diversos diputats ade-
quant-se a la resolució del Parlament de Catalunya sobre la suspensió dels 
drets i deures parlamentaris de diversos diputats i els seus efectes jurídics  
n) La resolució del Tribunal Constitucional, de 13 de desembre de 2018, que 
denega la suspensió de la resolució del Tribunal Suprem que impedeix a 
Oriol Junqueras i altres exercir de càrrecs públics com a diputats. 
o) La Sentència del Tribunal Constitucional, de 12 de febrer de 2019, que 
declara inconstitucionals i nul·les les resolucions del Parlament que propo-
saven investir president a Carles Puigdemont. 
p) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, de 26 de febrer de 2019, 
que acorda per unanimitat denegar la petició de Jordi Sànchez, Jordi Turull i 
Josep Rull de suspendre provisionalment la decisió del Suprem que impe-
deix l’exercici de càrrec públic.  
q) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, de 26 de febrer de 2019, 
que acorda denegar la petició d’Oriol Junqueras i Raül Romeva de suspendre 
provisionalment la decisió del Tribunal Suprem que impedeix l’exercici de 
càrrec públic.  
r) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, de 12 de març de 2019, que 
acorda denegar la petició de Carles Puigdemont de suspendre cautelarment 
la decisió del Tribunal Suprem que impedeix l’exercici de càrrec públic.  
s) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, de 12 de març de 2019, que 
acorda denegar la petició de Josep Rull i Jordi Turull de suspendre el procés 
penal. 
t) La Sentència del Tribunal Constitucional, de 27 de març de 2019, que 
declara inconstitucional i nul·la la Llei 2/2018 que permetia la investidura no 
presencial del President de la Generalitat i la celebració de sessions del Go-
vern per via telemàtica.  
u) La resolució del Tribunal Constitucional, d’11 d’abril de 2019, que rebut-
ja deixar en llibertat els candidats empresonats que havien sol·licitat partici-
par en la campanya electoral. 
v) La sol·licitud de fiscalia al Tribunal Suprem, de 22 de maig de 2019, de 
suspensió dels drets i deures com a diputats i senador els processats Oriol 
Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Raül Romeva. 
w) La resolució de la JEC, de 20 de juny de 2019, que declara vacants els 
escons de Carles Puigdemont i Antoni Comín. 



Dossier PLE 62 
30 de setembre de 2020 

5 

 

x) L’acusació de la JEC, el 9 de juliol de 2019, contra el MH President Quim 
Torra, per no haver acatat la Resolució de la JEC de retirar estelades i llaços 
grocs d’edificis públics. 
y) La confirmació per part del Tribunal Suprem, el 10 de juliol de 2019, de 
la rebel·lia i suspensió de funcions de Carles Puigdemont, Clara Ponsati, 
Lluís Puig, Meritxell Serret, Antoni Comín, Marta Rovira i Anna Gabriel. 
z) La Sentència del Tribunal Constitucional, de 17 de juliol de 2019, que 
declara inconstitucionals i nul·les les lletres c) i d) de l’apartat 15 de la Reso-
lució 92/XII del Parlament per les quals es reprovava el rei Felip VI. 
aa) El termini de 48 hores que dona el TSJC per retirar la pancarta del Palau 
de la Generalitat, el 19 de setembre de 2019.  
bb) La Sentència del Tribunal Constitucional, de 2 d’octubre de 2019, que 
anul·la la resolució 298/XII del Parlament de Catalunya de constitució d’una 
Comissió d’investigació sobre la monarquia.  
cc) La resolució de la JEC, de 14 d’octubre de 2019, en la que comunica 
l’obligació d’excloure de les llistes electorals els candidats condemnats per 
la Sentència del procés de 14 d’octubre de 2019. 
dd) La Sentència del Tribunal Constitucional, d’11 de novembre de 2019, 
que estima el recurs d’empara presentat per Ciutadans i declara la nul·litat de 
la decisió del President del Parlament, expressada durant la sessió del Ple de 
l’1 de març de 2018.  
ee) La Resolució del Tribunal Constitucional, de 28 de novembre de 2019, 
que estima el recurs d’empara de Ciutadans i declara la nul·litat de les actua-
cions de la Presidència del Parlament de 5 de juliol de 2018.  
ff) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, de 18 de desembre de 2019, 
de declaració de nul·litat d’alguns articles i incisos de les Resolucions 
534/XII i 546/XII del Parlament de Catalunya. 
gg) La resolució del TSJC, de 19 de desembre de 2019, que condemna el 
MH President Quim Torra per desobediència.  
hh) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, de 28 de gener de 2020, 
que estima l’incident d'execució de la Sentència 259/2015 contra Acords de 
Mesa d'octubre de 2019 per tramitar una Resolució sobre l'autodeterminació 
ii) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, de 28 de gener de 2020, que 
estima incident d'execució de Sentència 98/2019 contra Acords de Mesa de 
reprovació de la Monarquia del mes d'octubre de 2019 
jj) La resolució del Tribunal Constitucional, de 15 de gener de 2020, que 
inadmet el recurs d’empara contra la decisió del Tribunal Suprem que impe-
dia a Jordi Turull assistir al Parlament per a la seva investidura.  
kk) La retirada de la condició de diputat del MH President Quim Torra, el 27 
de gener de 2020, en base a la resolució de la JEC derivada de la Sentència 
del TSJC.  
ll) La resolució del Tribunal Constitucional, de 13 de febrer de 2020, que 
avala la decisió del Tribunal Suprem de denegar a Jordi Sànchez l’assistèn-
cia al ple d’investidura.  
mm) La resolució del Tribunal Suprem, de 28 de setembre de 2020, que 
confirma la inhabilitació del MH President Quim Torra per delicte de deso-
bediència.  
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3. Demana una resposta antirepressiva a la inhabilitació del Molt Honorable 
President de la Generalitat Quim Torra per part del Govern de la Generalitat, 
que no se centri exclusivament a gestionar la inhabilitació com un mer tràmit 
administratiu, fet que estableix un precedent en la història d'aquest país con-
tra la llibertat d'expressió i la llibertat política. 
4. Constata que la construcció d’una República independent és un objectiu 
legítim i desitjat per cada vegada més ciutadans i ciutadanes d’arreu dels 
Països Catalans. Per tant, és obligació de totes les forces polítiques i socials 
democràtiques construir i articular els més amplis consensos i garantir que 
les institucions públiques posin a l’abast de la ciutadania totes les eines per-
què aquest objectiu sigui realitzable, en el marc del reconeixement i l’exer-
cici del Dret a l’Autodeterminació dels Pobles, reconegut per la Declaració 
Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polí-
tics. 
5. Constata que és necessari treballar per fomentar un Acord Nacional per 
l’Autodeterminació, l’Amnistia, les Llibertats i els Drets Civils i Socials, 
obert a tots els agents polítics, socials i culturals dels Països Catalans que 
agrupi totes les forces partidàries de la democràcia al nostre país. 

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2020 

Carles Riera Albert 
Representant del SP CUP-CC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA-
LUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 78395, 78406) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre 
la situació generada per la sentència del Tribunal Suprem que confirma la 
inhabilitació del president de la Generalitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla 
(tram. 255-00018/12).  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DENÚNCIA DAVANT LA INHABI-
LITACIÓ DEL MH QUIM TORRA, 131È PRESIDENT DE LA GENE-
RALITAT 

El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia la vulneració del dret a la llibertat d’expressió davant la inhabi-
litació del president de la Generalitat de Catalunya i vetllarà per tal que la 
ciutadania l’exerceixi amb plenitud. 
2. Constata que la vulneració d’aquest dret a la llibertat d’expressió és un 
atac més als principis i llibertats democràtics que s’estan produint de manera 
sistemàtica a l’Estat espanyol, de manera especialment intensa contra 
l’independentisme en el marc de la causa general oberta contra aquest mo-
viment legítim i democràtic. 
3. Manté la confiança en el Molt Honorable Quim Torra i Pla com a presi-
dent de la Generalitat de Catalunya un cop s’ha produït la sentència d’inha-
bilitació del Tribunal Suprem.  
4. Dóna suport al Govern excepcional perquè garanteixi la no limitació de 
les seves actuacions i continuï donant resposta a la crisi econòmica, social i 
de salut, amb lleialtat davant la inhabilitació del president Torra. 
5. Denuncia que els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la CE han estat 
vigents des de l’inici de la legislatura, com ara, el no respecte als resultats 
electorals, les investidures fallides i vetades pel poder judicial, vulnerant el 
dret de la ciutadania a escollir la presidència de la Generalitat. 
6. Declara que no reconeix com a legítima la sentència del Tribunal Suprem 
i la qualifica de cop a les institucions de Catalunya per part de l’altra magis-
tratura del poder judicial que actua en benefici de la unitat d’Espanya i no en 
favor de la justícia, dels drets i les llibertats fonamentals. 
7. Constata l’atac dels poders de l’Estat contra les institucions catalanes i, 
especialment, contra la presidència de la Generalitat de Catalunya. El presi-
dent legítim de Catalunya, el MHP Carles Puigdemont, va ser cessat pel 
Govern espanyol del PP amb el suport de PSOE i Ciutadans i ara és el Tri-
bunal Suprem i un òrgan administratiu, la Junta Electoral Central, qui inhabi-
liten el president de la Generalitat de Catalunya. 
8. Constata i lamenta que la Fiscalia de l'Estat, amb independència del color 
polític del Govern de torn, actuï amb interessos polítics i no pas d'acord amb 
els principis de legalitat i imparcialitat. 
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9. Afirma que la Junta Electoral Central va dictar la resolució contra la pre-
sidència de la Generalitat de Catalunya sense competència i amb una compo-
sició dels seus membres mancada d’imparcialitat i connectada al grup par-
lamentari de Ciutadans que en va iniciar la persecució en una prova més de 
judicialització de la política.  
10. Crida a les entitats i institucions de Catalunya a difondre internacional-
ment la inhabilitació del president de Catalunya per la seva desproporció, 
irracionalitat i abús de poder davant d’un sistema judicial parcial i absent 
d’independència. 
11. Consideren necessari iniciar una denúncia a nivell internacional d'aquest 
nou atac a la presidència de la Generalitat de Catalunya. 
12. Declara que sense el reconeixement del dret a l’autodeterminació de 
Catalunya, el moviment independentista i el moviment en favor del dret a 
l’autodeterminació de Catalunya no s’aturarà i per tant, seguirà viu el con-
flicte polític entre Catalunya i l’Estat.  

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN 
COMÚ PODEM (REG. 78399) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre la situació generada 
per la sentència del Tribunal Suprem que confirma la inhabilitació del presi-
dent de la Generalitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla (tram. 255-00018/12).  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta que la sentència d’inhabilitació per càrrec públic dictada pel 
Tribunal Suprem, que suposa el cessament del president de la Generalitat 
Quim Torra, és desproporcionada.  
2. Declara que la sentència del Tribunal Suprem és un pas més en la judicia-
lització d’un conflicte que només pot tenir solució en l’àmbit polític i reitera 
la necessitat de realitzar les reformes legislatives i prendre els acords neces-
saris que permetin garantir els drets fonamentals i desjudicialitzar el conflic-
te polític.  
3. Afirma que el diàleg i l’acord entre les forces polítiques catalanes i entre 
el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat és la via democràtica per 
resoldre el conflicte polític i constata que l’estratègia de la “confrontació 
intel·ligent” que ha impulsat el president Torra, és un camí esgotat que no 
condueix a cap avenç positiu pel país.  
4. Manifesta que l’incompliment de l’obligació legal de renovar el Consell 
General del Poder Judicial degrada el sistema democràtic i afecta greument a 
la confiança de la ciutadania en les institucions i lamenta el bloqueig que 
estan realitzant alguns grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per 
interessos partidistes.  
5. Afirma que la renúncia del president de la Generalitat a convocar elecci-
ons per interessos partidistes, amb l’acord de tot el Govern, malgrat el seu 
compromís del passat 29 de gener, és una greu irresponsabilitat. El bloqueig 
institucional que provoca aquesta decisió és especialment greu quan el país 
ha de fer front a l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 i les seves 
conseqüències econòmiques i socials.  
6. Manifesta la necessitat que la ciutadania de Catalunya decideixi amb el 
seu vot la formació d’un nou Govern en condicions de fer front a la pandè-
mia i a la crisi econòmica i social i impulsar el diàleg polític, per això consi-
dera que cal posar en marxa, amb la major celeritat, les actuacions necessàri-
es que permetin avançar els terminis que portin a la convocatòria de les 
eleccions al Parlament.  
7. Expressa que les institucions d’autogovern són patrimoni de tota la ciuta-
dania de Catalunya. La Generalitat es va restablir gràcies a una llarga i dura 
lluita contra el franquisme i a la voluntat de la ciutadania. Preservar les insti-
tucions és un deure democràtic de tots els responsables polítics. El Parlament 
reconeix i agraeix la tasca de totes les treballadores i els treballadors públics 
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de l’Administració de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, base fo-
namental del nostre autogovern.  

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2020 

Jéssica Albiach Satorres Susanna Segovia Sánchez 
Presidenta del GP CatECP Portaveu del GP CatECP 
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