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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.03. Decrets llei

Decret llei 28/2020, del 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i 
s’adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials amb 
l’ingrés mínim vital
203-00053/12

ACORD DE DEROGACIÓ

Diputació Permanent, sessió 3, 07.08.2020, DSPC-D 3

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 7 d’agost de 2020, d’acord amb 
el que estableix l’article 158.2 del Reglament, ha debatut el Decret llei 28/2020, del 
21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garan-
tida de ciutadania i s’adopten mesures urgents per harmonitzar prestacions socials 
amb l’ingrés mínim vital (tram. 203-00053/12). Una vegada fet el debat, s’ha sot-
mès a votació la proposta de validació o derogació, d’acord amb l’article 158.3 del 
Reglament, i el Decret llei no ha estat validat expressament com estableix l’article 
64.2 de l’Estatut d’autonomia. En conseqüència, el Decret llei 28/2020 resta derogat.

Aquest acord de derogació s’ha de publicar, d’acord amb el que estableix l’article 
158.6 del Reglament, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2020
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i 

Ramió
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 29 de juliol de 
2020, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista (tram. 202-00067/12) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada 
pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Noemí de la Calle Sifré

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Anna Geli i España

Grup Parlamentari Republicà
Jenn Díaz Ruiz

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Beatriz Silva Gallardo

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Natàlia Sànchez Dipp

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.30. Debats generals

Debat sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia 
espanyola
255-00016/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 75418; 75419; 75420; 75421; 75423; 75424; 75425; 75426 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.08.2020

Reg. 75422 / Coneixement: Mesa del Parlament: 7.8.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 75418, 75422)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de 
resolució subsegüents al Debat sobre la situació política creada per la crisi de la mo-
narquia espanyola (tram. 255-00016/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1
El Parlament de Catalunya:
1. Considera que el compromís contra la corrupció ha de guiar el comportament 

de les Institucions al capdavant de l’administració pública.
2. Considera que les suposades irregularitats fiscals o delictives del rei emèrit 

Juan Carlos I, com no pot ser d’altre manera en un estat de dret i social com el d’Es-
panya, han de ser investigats per la fiscalia i l’agència tributaria i atribuir i sancionar 
les responsabilitats que siguin escaients arribat el cas.

3. Considera que el Govern de la Generalitat de Catalunya, s’ha de personar com 
a acusació particular en els casos de la família Pujol Ferrusola i del 3 per cent que 
afecta a CDC, instruïts ambdós a l’Audiència Nacional, per a garantir en cas de que 
hi hagués malbaratament de recursos públics el rescabalament a favor de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Proposta de resolució 2
La Generalitat de Catalunya no té cap competència sobre la monarquia, objecte 

del Ple que es celebra avui fora del període ordinari de sessions a petició del Presi-
dent de la Generalitat.

Tanmateix, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) estableix nítidament les 
competències de la Generalitat de Catalunya en aquells temes que, per exemple, 
avui, degut a la pandèmia, són d’extrema urgència tals com la salut, l’educació o la 
protecció als menors.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. Donar compliment a la moció 160/XII de 4 de juny i, per tant, presentar durant 

el Ple del 8 i 9 de setembre la modificació pressupostària per al 2020 amb la impu-
tació dels fons estatals que permetrà reestructurar i prioritzar els següents àmbits:

a) Lluita contra la pobresa infantil.
b) Sanitat: s’ha de dotar l’atenció primària de més recursos i planificació, tant per 

a la fase de desconfinament com estructuralment dins del sistema.
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c) Educació: s’ha d’atendre la situació d’emergència educativa, s’ha de garantir 
un accés equitatiu a una educació de qualitat i la sostenibilitat de tot el sistema edu-
catiu, i s’ha de combatre la segregació escolar seguint les directrius del Pacte contra 
la segregació escolar a Catalunya.

d) Universitats, recerca i innovació: s’ha de potenciar el sistema del coneixement 
reforçant la transferència de coneixement al teixit econòmic i industrial amb més 
tecnologia i innovació.

e) Polítiques per a la indústria i el sector de l’automoció.
f) Mobilitat: s’han de reforçar les polítiques de transport públic.
g) Món local: fons extraordinari per l’assumpció de competències no pròpies du-

rant la crisi de la Covid-19.
h) Renda garantida de ciutadania: s’ha d’impulsar una reforma de la renda ga-

rantida de ciutadania una vegada creat l’ingrés mínim vital i ampliar així el nombre 
de persones cobertes.

2. Donar compliment a les propostes de resolució aprovades en el Ple específic 
de la Covid19 que es va celebrar al mes de juliol i que fan referència a la resposta 
que cal donar a la crisis econòmica i social provocada per la pandèmia sanitària. 
Mensualment, caldrà donar compte de les gestions, treballs i estudis realitzats, així 
com de llur compliment, a la comissió de reconstrucció amb una convocatòria du-
rant la primera quinzena de setembre.

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 75419)

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 estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat sobre la situació política creada per la crisi de la 
monarquia espanyola (tram. 255-00016/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1
Davant les greus informacions sobre els presumptes casos de corrupció prota-

gonitzats per Joan Carles de Borbó, i la seva fugida del país, el Parlament de Cata-
lunya:

a) Censura l’actuació de Joan Carles de Borbó per la seva implicació en presump-
tes casos de corrupció, per no retre comptes de forma transparent sobre la seva ac-
tuació i per la fugida de l’Estat espanyol. Unes actuacions que confonen inviolabi-
litat amb impunitat i que són impròpies en un sistema democràtic en ple segle xxi.

b) Manifesta la necessitat de realitzar els canvis legislatius necessaris per regu-
lar l’exercici de les funcions del Cap de l’Estat i de la seva família, garantir la plena 
transparència en la seva actuació i la rendició de comptes, prohibir la realització de 
qualsevol activitat econòmica o d’intermediació per empreses i l’obertura de comp-
tes a l’estranger i limitar la inviolabilitat del cap de l’Estat per evitar la impunitat 
davant fets delictius.

c) Constata que, mitjançant els canvis normatius corresponents, és necessari que 
li sigui retirat a Joan Carles de Borbó el títol i els honors de rei i tots els privilegis 
que aquesta condició comporta.
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d) Manifesta que el delicte d’injúries a la Corona és anacrònic i contrari al prin-
cipi d’igualtat i atempta contra el drets a expressió i a informació, com ha establert 
el Tribunal Europeu de Drets Humans i que, en conseqüència, ha de ser eliminat 
del Codi Penal.

e) Afirma que l’actuació del Cap de l’Estat ha d’estar sotmesa a control públic i 
Parlamentari ja sigui en comissions d’investigació o en compareixença davant les 
Corts Generals, per donar compte de la seva actuació i a auditories periòdiques dels 
seus comptes.

f) Expressa que l’aforament establert per al rei emèrit i la família reial el 2014 és 
un privilegi i un intent de donar continuïtat al blindatge jurídic del que gaudia el rei 
emèrit abans de l’abdicació, quan aquest ja no exerceix cap funció pública.

Proposta de resolució 2
Després de quaranta dos anys de l’aprovació de la Constitució és necessari plan-

tejar un nou horitzó d’avenç democràtic, en aquest sentit el Parlament de Catalunya 
manifesta:

Què en ple segle xxi el Cap de l’Estat ha d’estar sotmès a la sobirania popular. El 
model d’Estat més coherent amb els principis democràtics i que s’adapta millor a la 
realitat plural de l’Estat espanyol és una República plurinacional.

Una República que garanteixi la plena igualtat de tota la ciutadania davant la llei, 
el blindatge dels serveis públics i el ple reconeixement dels drets polítics, socials, la-
borals, ambientals i la justícia de gènere. Haurà de ser la ciutadania, amb el seu vot 
en un referèndum, qui decideixi sobre la forma política de l’Estat.

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP 

CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 75420)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat sobre la situació política creada per la crisi 
de la monarquia espanyola (tram. 255-00016/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Compromís amb la Monarquia parlamentària
El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís i la seva lleialtat amb la 

Monarquia parlamentària com a forma política de l’Estat espanyol que recull l’arti-
cle 1 la Constitució espanyola de 1978.

La Monarquia parlamentària, representada actualment en la persona del Cap de 
l’Estat, Sa Majestat el Rei Felip VI, va ser clau per a la recuperació de les llibertats 
i la concòrdia al nostre país i va tenir una contribució fonamental a la transició polí-
tica, la promulgació de la Constitució i la construcció d’un Estat social, democràtic 
i de dret que continua sent la millor garantia per a la llibertat, la justícia, la igualtat 
i el pluralisme polític al nostre país.

Per aquest motiu, el Parlament rebutja i condemna els atacs dels que pretenen de-
sestabilitzar el sistema institucional i la forma política de la nació espanyola ja que 
fer-ho és atacar directament les bases del nostre sistema democràtic i de llibertats.
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Proposta de resolució 2. La corrupció institucionalitzada a la política 
catalana
En els darrers anys s’ha conegut que la política catalana, lluny d’ésser un oasi 

com s’havia definit temps enrere, el que veritablement ha estat és l’epicentre d’una 
maquinària corrupte utilitzada per una part de la classe política per a enriquir-se de 
forma il·lícita i finançar de forma irregular les seves formacions polítiques.

A Catalunya a través de la Generalitat i especialment, a través del Govern de la 
Generalitat s’ha fomentat, protegit i emparat la corrupció i les corrupteles polítiques 
que han s’han teixit, en bona part, degut amb la connivència i la participació dels 
seus màxims responsables.

El cas Pujol, el cas del 3% sobre el finançament il·legal de l’antiga Convergència 
Democràtica de Catalunya, avui Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat) o la 
seva actual marca electoral Junts per Catalunya, a través de l’espoli del Palau de la 
Música Catalana, juntament amb el processament judicial i posterior condemna de 
l’actual president de la Generalitat i dels darrers dos expresidents són alguns exem-
ples d’aquesta activitat delictiva.

En efecte, Jordi Pujol, juntament amb la seva família, està acusat de formar una 
organització criminal amb l’objectiu d’enriquir-se durant dècades a través d’activi-
tats corruptes. Per la seva banda, Artur Mas i Quim Torra han estat condemnats a 
inhabilitació per desobediència, mentre que Carles Puigdemont actualment és un 
fugit de l’acció de la justícia.

Davant tots aquest casos, el Parlament de Catalunya manifesta la indignitat que 
representa per als catalans la corrupció política i les corrupteles que s’han donat a 
la política catalana i en especial, a la corrupció generada a través del Govern de la 
Generalitat de Catalunya i dels seus màxim responsables.

Així, fruit de la necessitat de defensar els interessos dels catalans i de la pròpia 
Generalitat davant el perjudici que els genera la corrupció a l’entorn d’aquesta insti-
tució, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a personar-se en el procediment 
judicial obert per l’Audiència Nacional sobre el cas del 3% que investiga el cobrament 
de comissions en les adjudicacions d’obra pública a Catalunya per a finançar CDC.

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,  

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 75421)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre la situació política creada per 
la crisi de la monarquia espanyola (tram. 255-00016/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Constata que la forma política de l’Estat espanyol és aliena al principi demo-

cràtic, atès que la figura del cap de l’Estat es transmet per via hereditària i no per 
elecció de la ciutadania. I constata també que Catalunya es vol republicana, atès el 
rebuig majoritari de la ciutadania a aquesta forma política imposada però mai refe-
rendada.

2. Denuncia que la monarquia espanyola és successora del règim franquista, del 
qual va rebre «la legitimitat política sorgida del 18 de juliol de 1936», i que el Rei ha 
participat concertadament amb la resta de poders de l’estat en la repressió i lamina-
ció de drets del poble català.
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3. Condemna totes les formes de corrupció, especialment les practicades des de 
les més altes instàncies del poder polític i institucional, com hauria estat el cas del 
Rei emèrit durant dècades de mandat.

4. Interpreta la fugida del rei emèrit com un indici de culpabilitat en relació amb 
els fets pels quals se l’investiga i com un intent barroer d’esquivar l’acció de la jus-
tícia i gaudir d’impunitat.

5. Considera que la complicitat del Govern espanyol –format per PSOE i Pode-
mos– amb la fugida del Rei emèrit és un escàndol democràtic, i que un Govern que 
es reivindica progressista hauria de vetllar perquè totes les persones sospitoses de 
corrupció responguin davant els tribunals, en comptes de cooperar perquè eludeixin 
l’acció de la justícia.

6. Lamenta que els poders de l’Estat operen de forma coordinada i concertada, 
aniquilant la necessària separació de poders, quan es posen en crisi els elements es-
tructurals del règim del 78.

7. Alerta que l’arbitrarietat i parcialitat dels poders de l’Estat, que persegueixen 
l’exili dels líders independentistes a la vegada que faciliten la fugida del Rei emèrit 
investigat per corrupció, degrada la democràcia i erosiona la confiança dels ciuta-
dans amb les institucions.

8. Manifesta el seu suport a músics, activistes i polítics perseguits pel sistema ju-
dicial espanyol per haver expressat opinions crítiques amb la monarquia.

9. Defensa el dret a l’autodeterminació dels pobles i el model republicà com la 
millor forma de Govern per garantir la plena igualtat de la ciutadania, i manifesta 
el seu suport i solidaritat amb tots els pobles i moviments de l’Estat que lluiten per 
assolir aquest objectiu.

10. Insta el Govern de la Generalitat a:
a. Reclamar al Govern de l’Estat que impulsi les mesures necessàries per su-

primir l’aforament a Juan Carlos de Borbón, així com la retirada de la condició de 
«Rei emèrit» i de totes les prerrogatives, drets i privilegis de caràcter institucional, 
protocol·lari i econòmic dels quals estigui gaudint.

b. Exigir al govern espanyol les explicacions oportunes per esclarir el paper que 
ha tingut en la fugida del Rei emèrit, i estudiar les accions necessàries per depurar 
les responsabilitats que corresponguin.

c. Instar el Govern espanyol a impulsar les mesures necessàries per derogar el 
delicte d’injúries contra la Corona i la «Llei Mordassa», perquè són lleis que limiten 
l’exercici dels drets fonamentals i estan sent sistemàticament utilitzades per censurar 
la llibertat d’expressió de la dissidència política.

d. Instar el Govern espanyol a establir les eines necessàries per fiscalitzar els 
comptes i activitats de la Casa Reial, investigar qualsevol sospita de corrupció de 
la monarquia i, si és el cas, garantir el retorn dels diners que els representants de la 
institució hagin pogut obtenir de manera il·lícita.

e. Demanar a la Conselleria d’Interior que eviti qualsevol col·laboració activa 
en dispositius de repressió de manifestants i protestes amb l’excusa d’una suposa-
da protecció de la família reial, així com que revisi l’actuació dels agents que van 
discriminar ideològicament a la ciutadania el passat 20 de juliol en els accessos al 
monestir de Poblet.

f. Instar a la Comissió Europea a actuar en defensa de l’estat de dret, tot exigint 
a l’Estat espanyol la deguda i estricta aplicació dels Tractats que regulen les obliga-
cions dels Estats en aquest àmbit.

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 75423)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al Debat sobre la situació 
política creada per la crisi de la monarquia espanyola (tram. 255-00016/12). 

Propuesta de resolución 1
1. El Parlament de Catalunya reprueba que el Sr. Torra comparezca en el Parla-

ment de Catalunya para una cuestión sobre la que ni él ni el Parlamento ni la Gene-
ralitat de Cataluña tienen competencias, y quiera erosionar la institución de la Mo-
narquía y la figura del Jefe del Estado, como símbolo de unidad de nuestro Estado 
Democrático y de Derecho y de la soberanía del conjunto de ciudadanos que forman 
el pueblo español.  

2. El Parlament de Cataluña condena las diferentes acciones llevadas a cabo por 
el Sr. Torra en las últimas semanas, y en particular por: 

a. La no comparecencia en el Parlament de Cataluña, negándose así a dar expli-
caciones a los ciudadanos sobre un ámbito en que tiene plenas competencias y res-
ponsabilidades y por el que cobra generosos emolumentos, como es la situación de 
emergencia sanitaria y social que está atravesando Cataluña a causa del Covid-19, 
una vez transcurridos los 10 días «decisivos» anunciados por el Sr. Torra el día 27 
de julio del 2020. 

b. La ausencia injustificada en la XXI Conferencia de Presidentes Autonómicos, 
celebrada el pasado 31 de julio del 2020, relativa a la gestión de la emergencia sa-
nitaria del Covid-19 y la reactivación económica por el profundo impacto de dicha 
pandemia. 

c. La nefasta gestión sanitaria, social y económica del Sr. Torra y de su Govern 
ante los diferentes brotes que existen en Cataluña, sin impulsar ningún plan de con-
tingencia, ocasionando con dicha inoperancia graves perjuicios a la economía cata-
lana que han provocado un aumento de la desigualdad social. 

3. El Parlament de Cataluña reconoce la labor de la Monarquía Parlamentaria 
como institución y exalta la labor del Rey al frente de la Jefatura del Estado y su pa-
pel fundamental en el actual Estado social, democrático y constitucional. 

4. El Parlament de Cataluña constata que:
a. La supuesta corrupción del Rey emérito no ha sido juzgada ni demostrada, por 

lo que Administración de Justicia debe seguir su curso y, en todo caso, en el pre-
sunto supuesto de que los tribunales consideren que el Rey emérito haya cometido 
conductas no éticas o delitos, el Rey emérito debe responder de sus actos ante una 
justicia imparcial, en la forma que determine la legislación vigente. 

b. No existe ningún requerimiento judicial abierto contra el Rey emérito, por 
lo que su salida de España no implica quebrantar una orden judicial, por lo que en 
ningún caso supone dicha salida una huida o fuga de sus obligaciones judiciales en 
España.

5. El Parlament de Cataluña condena la campaña de desprestigio que los partidos 
nacionalistas y populistas están impulsando contra la institución de la Monarquía 
Parlamentaria, como símbolo de la unidad de nuestro Estado Democrático y de De-
recho y de la soberanía del conjunto de ciudadanos que forman el pueblo español.

6. El Parlament de Cataluña denuncia la estrategia nacionalista y populista de 
erosión de todo símbolo que represente a España y constata la falta de credibilidad 
del Sr. Torra cuando habla sobre el respeto a las instituciones de nuestro Estado De-
mocrático, ya que él mismo ha sido condenado penalmente por no respetar el orden 
constitucional y el ordenamiento jurídico vigente.

7. El Parlament de Cataluña declara la importancia de desvincular las institucio-
nes previstas en nuestra Constitución con el sujeto que ejerza el cargo de dicha ins-
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titución. En este sentido, el Parlament desvincula cualquier acción realizada por el 
Rey emérito con la Monarquía Parlamentaria, del mismo modo que se desvincula la 
institución de la Generalitat de Cataluña con las acciones realizadas por el Sr. Tor-
ra, el Sr. Puigdemont, el Sr. Mas o el Sr. Pujol, los cuatro condenados penalmente o 
investigados por los tribunales.

Propuesta de resolución 2
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a entablar todas 

las acciones legales disponibles contra los responsables de las acciones perjudiciales 
contra los haberes y el patrimonio público de la Generalitat de Cataluña a raíz de los 
procedimientos judiciales por la causa del 3% y por la de la familia Pujol, que están 
enjuiciándose en la Audiencia Nacional.

Palacio del Parlamento, 7 de agosto de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 75424)

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, Carles Riera Al-
bert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al Debat 
sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia espanyola (tram. 255-
00016/12). 

Proposta de resolució sobre la situació política creada arran de la crisi 
d’estat oberta per la monarquia espanyola i de ratificació de la voluntat 
de ser república catalana
El Parlament de Catalunya:
1. Declara que Catalunya és republicana i, per tant, no reconeix ni vol tenir cap rei.
2. Recorda que la nissaga dels Borbons ha estat una calamitat històrica per a Ca-

talunya, i específicament, que Joan Carles de Borbó va acceptar la successió del ge-
neral Franco jurant fidelitat als principis del seu règim, i afirmant rebre del dictador 
«la legitimitat política sorgida el 18 de juliol de 1936», en referència al cop d’estat 
militar que va perpetrar contra la II República.  En aquest sentit, la monarquia espa-
nyola és la continuació del règim anterior i resulta inseparable de la persona del rei 
Joan Carles, perquè així ho estableix l’article 57 de la Constitució espanyola.

3. Denuncia la connivència dels poders executiu, legislatiu i judicial per sostreu-
re la monarquia de qualsevol fiscalització o control democràtic, que arriba al seu 
moment culminant amb la fugida consentida del rei Joan Carles per evadir l’acció 
de la justícia.

4. Constata el fracàs i la crisi definitiva d’un pacte constitucional de 1978, que 
pel seu caràcter irreformable blinda la continuïtat d’una monarquia delinqüent, un 
sistema autonòmic fallit, una democràcia intervinguda pel poder judicial, unes po-
lítiques socials que són anul·lades quan les aprova el Parlament de Catalunya i una 
legislació que castiga l’exercici de drets fonamentals.

5. Ratifica, de conformitat amb la voluntat expressada del poble de Catalunya i 
aquest Parlament l’1 d’octubre, el 10 d’octubre i el 27 d’octubre de 2017, que l’únic 
camí per superar aquest règim monàrquic és constituir efectivament la República 
catalana com un Estat de dret, democràtic i social. En conseqüència, exhorta la so-
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cietat civil i les institucions del país a continuar el camí i avançar decididament cap 
a l’objectiu de la independència. 

6. Acorda notificar aquesta resolució per conducte oficial a la Casa Reial i a les 
Corts de l’Estat espanyol, Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell 
d’Europa.

(Aquesta proposta de resolució és imputable, a efectes de còmput, al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya)

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus. 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 75425)

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

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 polí-
tica creada per la crisi de la monarquia espanyola (tram. 255-00016/12). 

Proposta de resolució

Proposta de resolució sobre la garantia dels drets fonamentals davant 
la situació política creada arran de la crisi d’estat oberta per la 
monarquia espanyola

Exposició de motius
Catalunya és una nació que ha estat annexionada a l’Estat espanyol per la via de 

la violència, la força i la repressió. Amb l’arribada al Regne d’Espanya del primer 
monarca de la família Borbó (Felip V), Catalunya va perdre la seva sobirania, va 
veure abolides les seves constitucions i les seves institucions seculars; es va prohibir 
l’ús de la llengua catalana, es van abolir les universitats catalanes i es va emprendre 
una política de repressió i d’assimilació.

L’Estat espanyol mai no ha preguntat als ciutadans de Catalunya si volien formar 
part d’Espanya, ni ha permès de fer-ho quan això ha estat proposat.

En contra de la seva voluntat, Catalunya ha estat reduïda avui a una comunitat 
autònoma espanyola sense competències ni recursos efectius que li permetin desen-
volupar el model de país i de societat que els seus ciutadans volen i voten regular-
ment de forma majoritària. La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 contra 
l’Estatut d’Autonomia aprovat al Parlament, a les Corts generals i en referèndum el 
2006 n’és la prova.

Avui, Catalunya continua obligada, per la via de la força i la repressió, a roman-
dre en un Regne el qual, majoritàriament i de forma reiterada, ha manifestat que 
no en vol formar part. Només la violència, la força i la repressió expliquen l’actual 
status quo de Catalunya, de dependència absoluta d’un Estat espanyol incapaç de 
comprendre i encabir les nostres legítimes i històriques aspiracions nacionals. En 
aquest sentit, el discurs de l’actual rei espanyol del dia 3 d’octubre de 2017 és la 
confirmació que l’única manera de romandre dins de l’Estat espanyol és a través de 
la imposició violenta i repressiva. Felip VI és un digne continuador del seu avant-
passat Felip V.

La monarquia espanyola té assegurada, per la via de la Constitució espanyola, la 
seva continuïtat. Només un complicat procés de reforma de la Carta Magna perme-
tria els hipotètics partits republicans espanyols la proclamació de la república sense 
caure ni en delicte de sedició ni de rebel·lió, d’acord amb l’actual doctrina imposada 
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pel poder judicial i constitucional espanyols a partir de diverses decisions i sentèn-
cies, sobretot la sentència de l’octubre de 2019 contra els líders polítics i socials de 
l’independentisme que compleixen ara mateix llargues penes de presó. La monar-
quia espanyola és, alhora, el resultat de la voluntat del dictador feixista Francisco 
Franco, el qual va nomenar Juan Carlos de Borbón com a futur cap d’Estat empa-
rant-se en la llei de successió que el règim franquista havia aprovat i que permetia 
al dictador nomenar qui seria el monarca del regne. Qualsevol rei o reina d’Espanya 
ho és perquè així ho va decidir una llei aprovada pel règim dictatorial que es va edi-
ficar sobre la mort, la destrucció i la llarga repressió de la guerra civil. Juan Carlos 
de Borbón ja havia estat nomenat futur cap de l’Estat espanyol i el règim continuava 
perseguint, empresonant i executant dissidents polítics.

El problema de la monarquia espanyola no és principalment, doncs, que un o 
diversos dels seus membres hagin comès delictes sinó el seu propi origen, i el fet 
que en la lògica de la continuació del règim franquista continuen intactes les bigues 
mestres que el van sostenir durant quaranta anys. Entre elles, la idea de la unitat de 
la pàtria com a idea sagrada, intocable i gairebé tabú que ningú no pot qüestionar 
sense arriscar-se a patir-ne les conseqüències.

Mentre la monarquia continua impune sense ser investigada i està lluny de retre 
comptes amb la ciutadania, aquest Parlament continua patint les coaccions i amena-
ces del Tribunal Constitucional i la Fiscalia, per impedir que representi fidelment la 
voluntat de la ciutadania. Però no ens cansarem de recordar que el Tribunal Europeu 
dels Drets Humans ja ha condemnat l’Estat espanyol en diverses ocasions per l’ús 
abusiu del dret penal per castigar la crítica legítima a la seva forma d’estat monàr-
quica en aquest Parlament.

El Ple d’aquesta cambra va aprovar el 7 de març de 2019 la creació d’una Co-
missió d’Investigació sobre la Monarquia, que tenia per objecte investigar les ac-
tivitats irregulars o delictives de persones vinculades a la família reial espanyola 
i les estructures de corrupció vinculades a la mateixa. La resolució feia referència 
als presumptes comptes irregulars de l’anterior cap de l’Estat a Suïssa i altres pa-
radisos fiscals a nom de terceres persones i les altres activitats irregulars o delicti-
ves d’aquestes persones que es poguessin derivar de les declaracions de Corinna zu 
Sayn-Wittgenstein.

L’oprobiosa sentència del Tribunal Constitucional 111/2019, de 2 de octubre, que 
va anul·lar aqueixa comissió d’investigació, va consagrar un marc d’absoluta impu-
nitat per a la corrupció de la monarquia que va molt més enllà de les restriccions 
imposades al Parlament de Catalunya. 

Prèviament, la sentència del Tribunal Constitucional 98/2019, de 17 de juliol, que 
anul·la una resolució d’aquest Parlament, ja havia pretès imposar una limitació il·le-
gítima de la llibertat d’expressió i del dret de representació política. En aquest marc, 
durant la campanya electoral de les eleccions a les corts espanyoles de 10 de novem-
bre de 2019, el govern espanyol de Pedro Sánchez va intentar imposar la censura del 
debat parlamentari, donant peu a la persecució per part de la Fiscalia que en depèn 
dels membres de la mesa d’aquest Parlament. 

Aquestes restriccions de drets esdevenen absolutament insostenibles, il·legítimes 
i alarmants davant l’escàndol majúscul que suposa la fugida de l’anterior cap d’estat 
espanyol, ajudat pels poders de l’Estat, intentant eludir la investigació de la Fiscalia 
suïssa sobre la corrupció vinculada a la monarquia, que comprèn comptes irregu-
lars a Suïssa i altres paradisos fiscals i activitats irregulars o delictives que impli-
quen terceres persones vinculades a la monarquia borbònica com la Sra. Corinna zu 
Sayn-Wittgentstein.

Davant la gravetat de la situació, la majoria independentista del Parlament de Ca-
talunya no pot fer una altra cosa que reafirmar-se en què davant la disjuntiva entre 
monarquia espanyola o República catalana, esdevé cada vegada més urgent avançar 
en la construcció de la República catalana. 
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En definitiva, s’ha posat de manifest clarament que l’únic camí per superar un 
Estat corcat, corrupte, en crisi permanent, cada cop més autoritari i repressiu i amb 
un govern que col·labora i participa en la fugida de l’anterior rei i una estructura de 
partits, mitjans i funcionaris que els dona cobertura és el camí de la República Ca-
talana.

Queda clar que, amb un republicanisme espanyol derrotat per incompareixença 
(que ni existeix ni cap partit el defensa o exerceix), que la disjuntiva entre monar-
quia i república només es resol en el sentit de l’1, el 10 i el 27 d’octubre del 2017. 
En aquest sentit, només existeixen dues opcions realistes i possibles: o monarquia 
espanyola o República catalana.

Resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Es reafirma en la reivindicació i el ple exercici de tots els drets protegits pels 

tractats internacionals de drets humans i deplora que els seus magistrats hagin con-
vertit el Tribunal Constitucional en un ariet contra l’exercici dels drets fonamentals.

2. Expressa la seva indignació i condemna per les recentment conegudes activi-
tats irregulars o delictives de membres de la família reial espanyola i les estructures 
de corrupció vinculades a la mateixa. 

3. Reitera la necessitat que les instàncies estatals i d’altres països investiguin i 
castiguin degudament la corrupció de la monarquia borbònica per a evitar que resti 
impune per l’aplicació abusiva del privilegi constitucional de la inviolabilitat.

4. Rebutja la STC 111/2019, de 2 d’octubre, que ha consagrat un marc d’impu-
nitat absoluta per a la corrupció de la monarquia que va més enllà de l’anul·lació de 
la comissió d’investigació acordada per aquest Parlament, i reprova els magistrats 
del Tribunal Constitucional per haver consagrat aquest marc d’impunitat, que és 
incompatible amb el sistema democràtic i contrari a la jurisprudència del Tribunal 
Europeu de Drets Humans.

5. Condemna la persecució penal d’expressions polítiques, intel·lectuals o artísti-
ques que durant els anys han denunciat la corrupció de la monarquia, en exercici de 
la llibertat d’expressió o el dret de representació política. Així mateix, expressa la 
seva solidaritat amb les víctimes d’aquesta persecució, reclama l’arxivament de totes 
les causes i exigeix l’amnistia de les persones condemnades.  

6. Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una 
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.

7. Reclama la retirada dels privilegis antidemocràtics de què encara gaudeix Juan 
Carlos de Borbón, inclòs el seu aforament davant el Tribunal Suprem. 

En aquest sentit, considera urgent impulsar, pel tràmit de lectura única, una pro-
posició de llei orgànica davant les Corts Generals, que inclogui:

a) La retirada del títol de rei a Joan Carles de Borbó.
b) La confirmació que la inviolabilitat protegeix el cap de l’Estat exclusivament 

amb relació als actes en l’exercici de les seves funcions que han estat refrendats per 
una altra autoritat.

c) La derogació de l’article 55 bis de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial, per a l’eliminació de l’aforament injustificat de Joan Carles de Borbó 
davant el Tribunal Suprem.

d) La derogació dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, que regula els delictes 
de calúmnies i injúries contra la Corona.

e) La modificació de l’article 4 de la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del 
Tribunal de Comptes, per incloure-hi en el seu àmbit d’aplicació la Casa Reial, així 
com l’obligació de tots els membres de la Família Reial d’efectuar una declaració 
periòdica completa d’activitats, béns i interessos econòmics.

f) La modificació de l’article 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació i bon govern, per a incloure-hi el sotmetiment ple a les 
seves disposicions de tota l’activitat de la Casa Reial.
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g) El sotmetiment de tots els membres de la Família Reial al règim de conflictes 
d’interessos i d’incompatibilitats previst per la Llei 3/2015, de 15 de març, regulado-
ra de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat.

8. Convida les institucions i entitats del país a prendre totes les mesures necessà-
ries per a la retirada de qualsevol símbol, distinció o menció commemorativa d’exal-
tació o enaltiment, individual o col·lectiu, de la Monarquia borbònica.

9.  Insta el Govern a:
– No col·laborar ni participar en cap acte on participin membres de la monarquia 

espanyola.
– Fer les gestions oportunes per tal que la resta d’institucions i entitats de Cata-

lunya no col·laborin ni participin tampoc en cap acte amb membres de la monarquia 
espanyola. 

– Fer les gestions necessàries, en totes les instàncies competents, per tal d’acon-
seguir la plena restitució de tots els diners furtats a la hisenda pública per la mo-
narquia borbònica, amb la finalitat que es destinin a la lluita contra la Covid i les 
necessitats socials extraordinàries causades per la pandèmia. 

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 75426)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolució 
subsegüents al Debat sobre la situació política creada per la crisi de la monarquia 
espanyola (tram. 255-00016/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Per la reprovació de la monarquia i el govern 
de l’Estat espanyol
El Parlament de Catalunya constata:
1. Que Joan Carles I fou nomenat hereu del règim feixista pel dictador Francis-

co Franco, raó per la qual va jurar dues vegades «las Leyes Fundamentales» i «los 
principios del Movimiento Nacional» –el 22 de juliol de 1969 i el 22 de novembre de 
1975– donant continuïtat a «la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936».

2. Que la Monarquia borbònica ha estat i és un pilar cabdal per la persecució 
dels drets del poble català i contra la construcció de la República Catalana com va 
quedar demostrat amb l’aval de Felip VIè a la repressió policial contra el referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017.

3. Que a Catalunya existeix una àmplia majoria a favor d’exercir el dret a l’auto-
determinació a través d’un referèndum i en contra de la monarquia.

4. Que el dret del poble català  a l’autodeterminació és la via per a la construc-
ció de la República Catalana i aquesta és la millor mostra de solidaritat amb tots els 
projectes republicans i emancipadors dels pobles de l’estat espanyol per a tombar el 
Règim del 78.

El Parlament de Catalunya acorda:
5. Mostrar el seu rebuig a la Monarquia borbònica com a institució caduca, pro-

fundament antidemocràtica, corrupta i hereva de la dictadura franquista i represen-
tant dels interessos econòmics i polítics de les elits dominants i les oligarquies de 
l’Estat espanyol. 
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6. Reprovar al conjunt del govern de l’Estat espanyol i específicament a la vice-
presidenta Carmen Calvo per col·laborar en la fugida de Joan Carles I i com a còm-
plices de la impunitat perpetrada per la Monarquia borbònica. 

7. Reprovar al rei Felip VIè i a tota la dinastia borbònica per dècades d’impuni-
tat i d’enriquiment il·legítim utilitzant les institucions públiques i les figures institu-
cionals de Cap d’Estat i Cap de les Forces Armades pel gaudi personal i el benefici 
privat.

Proposta de resolució 2. En defensa dels drets i llibertats i contra la 
repressió
El Parlament de Catalunya constata:
1. Que la Monarquia borbònica i l’Estat espanyol han actuat i actuen amb mesu-

res legislatives i judicials d’ordre penal, com la Llei de Seguretat Ciutadana o Llei 
Mordassa, amb greus conseqüències sobre l’abast de la llibertat d’expressió i l’acció 
política quan es tracta de moviments socials i dissidència política independentista, 
republicana i social.

2. Que el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar a Espanya per im-
posar una pena de presó a dos independentistes que van cremar la foto dels Reis el 
2007 a Girona mostrant amb aquesta sentència la clara deriva autoritària de l’Estat 
espanyol.

3. Que cap membre de la Monarquia borbònica ha estat sotmès mai a control 
públic i parlamentari emparat en la legislació vigent i la connivència de l’aparell de 
l’Estat per la protecció de les figures reials.

El Parlament de Catalunya acorda:
4. Mostrar el seu suport amb totes les repressaliades per mostrar el seu rebuig 

a la Monarquia des dels joves de l’esquerra independentista de Girona i Mallorca a 
els cantants Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtonyc, Pablo Hásel i Àlex 
Nicolaev, més conegut com a Elegio.

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
5. Elaborar un informe sobre «Monarquia i llibertat d’expressió» en un termini 

de tres mesos que inclogui un recull de les vulneracions de drets que s’han perpe-
trat per la judicatura de l’Estat en defensa de la Corona i una proposta de reparació. 

6. Desplegar totes les eines institucionals i polítiques per, de forma coordinada 
amb el món municipal, expulsar als membres de la Monarquia de les institucions i 
fundacions compartides. 

7. Elaborar un catàleg de simbologia i nomenclatura urbana monàrquica amb 
l’objectiu de facilitar la seva supressió i substitució als ens locals. 

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 75400; 75407 / Coneixement: Presidència del Parlament, 07.08.2020

Reg. 75400

A la Mesa de la Diputació Permanent
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del 
Parlament, us comunica que el diputat Raúl Moreno Montaña substituirà de forma 
permanent el diputat Miquel Iceta i Llorens en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 75407

A la Mesa de la Diputació Permanent
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen  els articles  48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us comunica 
que la diputada  Marta Vilalta i Torres  substituirà la diputada  Rut Ribas i Martí en 
la sessió de la Diputació Permanent del 7 d’agost de 2020.

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT SEGON

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 7 d’agost de 2020, atesa la va-
cant produïda en la Mesa de la Diputació Permanent, i d’acord amb l’article 74 del 
Reglament, ha elegit Joan García González vicepresident segon de la Mesa de la 
Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2020
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i 

Ramió
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
la Diputació Permanent perquè informi sobre la seva absència a la 
conferència de presidents autonòmics del 31 de juliol del 2020
361-00022/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Diputació Permanent, en la sessió 3, tinguda el 07.08.2020, 
DSPC-D 3.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies davant la Diputació Permanent sobre les targetes moneder 
per a garantir l’accés a l’alimentació als infants en situació de 
vulnerabilitat
354-00342/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Diputació Permanent, en 
la sessió 3, tinguda el 07.08.2020, DSPC-D 3.

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació davant la 
Diputació Permanent sobre les targetes moneder per a garantir 
l’accés a l’alimentació als infants en situació de vulnerabilitat
354-00343/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Diputació Permanent, en 
la sessió 3, tinguda el 07.08.2020, DSPC-D 3.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes 
irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l’Hospitalet de 
Llobregat
356-00830/12

SOL·LICITUD

Presentació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP (reg. 74233).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 30.07.2020.
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Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes 
irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l’Hospitalet de 
Llobregat
356-00831/12

SOL·LICITUD

Presentació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP (reg. 74234).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 30.07.2020.

Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les presumptes 
irregularitats econòmiques del Consell Esportiu de l’Hospitalet de 
Llobregat
356-00832/12

SOL·LICITUD

Presentació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP (reg. 74235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 30.07.2020.

Sol·licitud de compareixença de Rafael Martínez Gómez, president 
del Collserola Sport Respecte i Ciclisme, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la problemàtica dels usuaris de 
bicicletes tot terreny en espais naturals i sobre el projecte proposat 
per a Collserola
356-00841/12

SOL·LICITUD

Presentació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs (reg. 74935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 30.07.2020.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
davant la Diputació Permanent per a informar sobre les targetes 
moneder per a garantir l’accés a l’alimentació als infants en situació 
de vulnerabilitat
355-00198/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Diputació Permanent, en la sessió 3, tinguda el 07.08.2020, DSPC-D 3.
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Compareixença del conseller d’Educació davant la Diputació 
Permanent per a informar sobre les targetes moneder per a garantir 
l’accés a l’alimentació als infants en situació de vulnerabilitat
355-00199/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Diputació Permanent, en la sessió 3, tinguda el 07.08.2020, DSPC-D 3.
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