
TAUL A DE CONT INGUT

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 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 3

Proposició de llei de moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
202-00072/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de reprovació del president del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya
250-01418/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 3

4. Informació

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 el Ple perquè 
informi sobre el capteniment del Govern davant l’augment d’ocupacions il·legals 
d’habitatges
361-00023/12
Sol·licitud 4

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · sisè període · número 674 · dimecres 9 de setembre de 2020



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 674
9 de setembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 3 

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 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 75632; 75732).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
202-00072/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 75633; 75733).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.09.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de reprovació del president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
250-01418/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76033).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.09.2020; 10:30 h.



BOPC 674
9 de setembre de 2020

4.52.05. Sol·licituds de compareixença 4

4. Informació
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4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre el capteniment del Govern davant l’augment 
d’ocupacions il·legals d’habitatges
361-00023/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC (reg. 75835).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.09.2020.

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament del 
Parlament, proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat

Motivació
La política, suposadament d’habitatge, del Govern de la Generalitat ha fet que 

en els darrers anys l’ocupació il·legal d’habitatge a Catalunya no pari de créixer. Se-
gons les dades més recents, Catalunya concentra gairebé la meitat de les ocupacions 
il·legals de tota Espanya.

El foment i la protecció de l’ocupació il·legal ha fet que aquesta pràctica esdevin-
gui un veritable problema no només per als propietaris que veuen amenaçat la seva 
propietat privada, sinó també, un problema per als veïns i la comunitat de l’entorn 
que veuen deteriorada la convivència en els seus carrers i barris.

El Govern de la Generalitat ha de donar resposta a aquest preocupant problema 
social i ha de posar en marxa, de forma urgent i prioritària, mesures i fins ara no 
adoptades per a protegir als propietaris davant l’ocupació i garantir la convivència.

Finalitat
Informar del capteniment del Govern de la Generalitat davant el preocupant aug-

ment d’ocupacions il·legals d’habitatges que s’està produint a Catalunya i de les me-
sures ha adoptar per a protegir a propietaris i veïns davant aquesta pràctica il·legal.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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