
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 914/XII del Parlament de Catalunya, de condemna de la intolerància, l’odi 
i la discriminació contra els professionals i les persones més vulnerables que n’han 
estat víctimes arran de la pandèmia de Covid-19
250-01244/12
Adopció 9

Resolució 930/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació generada per la 
sentència del Tribunal Suprem que confirma la inhabilitació del president de la Ge-
neralitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla
255-00018/12
Adopció 10

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 do-
nes a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Nomenament d’una relatora 15

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic català
202-00079/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament sostenible de les àrees 
rurals
202-00081/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prevenció de rebrots de Covid-19 en la indústria 
agroalimentària
250-01415/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el cooperativisme agrari
250-01429/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’afectació del míldiu en el sector de la vinya
250-01443/12
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre la reactivació del món rural
250-01449/12
Esmenes presentades 17
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Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01450/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el pla de rescat de les llars d’infants
250-01451/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures que no permetin falsejar la història
250-01452/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la Covid-19 en els in-
fants davant la possible segona onada de la malaltia
250-01453/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a donar visibilitat a les dones 
sordes i a llur problemàtica davant la violència de gènere
250-01454/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant l’increment de les 
addiccions dels menors a les noves tecnologies i a les apostes en línia a causa del 
confinament provocat per la Covid-19
250-01455/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el pla d’autoprotecció del Complex Educatiu Tarragona 
- Antiga Universitat Laboral
250-01456/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’estabilització de la figura dels tècnics especialistes 
en educació infantil
250-01457/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les polítiques d’ocupació
250-01458/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre una automoció sostenible
250-01459/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professionals de la narració oral 
com a col·lectiu dins les arts escèniques
250-01461/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua habitual a Televi-
sió de Catalunya
250-01463/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de l’empresa Comdata
250-01464/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la implantació d’un pla de xoc per a atendre les addic-
cions amb substàncies o comportamentals en els joves
250-01465/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures destinades a les dones autònomes 
en l’etapa posterior a la pandèmia
250-01467/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució sobre el Pla nacional del llibre i la lectura
250-01468/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la situació dels pacients amb malaltia pulmonar obs-
tructiva crònica durant la pandèmia de la Covid-19
250-01469/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència política de TV3 da-
vant de les ingerències del Govern
250-01470/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures relatives al sector de l’esport en 
temps de pandèmia
250-01471/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les visites de menors a llurs mares als centres peni-
tenciaris
250-01472/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la tasca de fiscalització de la Sindicatura de Comptes
250-01473/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la seguretat als autocars escolars
250-01474/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la seguretat dels infants als autocars escolars
250-01475/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic d’inspeccions del sector 
agroalimentari
250-01476/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius públics d’alta 
complexitat
250-01477/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament d’un tram del 
raval de Santa Anna de Reus
250-01478/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la protecció del professorat davant possibles contagis 
de Covid-19 als centres escolars
250-01479/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la incorporació de professionals d’infermeria als cen-
tres escolars
250-01482/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’aeròdrom de l’Escala 
(Alt Empordà), dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
250-01485/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una nova pedrera 
al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural protegit Garriga d’Empordà
250-01486/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals de l’Admi-
nistració de justícia de Catalunya a favor dels jutjats catalans afectats per la sus-
pensió dels terminis processals durant la declaració de l’estat d’alarma arran de la 
pandèmia de la Covid-19
250-01487/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en Memòria de les 
Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
250-01488/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda de Palamós 
(Baix Empordà)
250-01489/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució de defensa del sector del turisme
250-01490/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la Inspecció de Treball 
per als centres agroalimentaris industrials
250-01491/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques pirinenques dels projectes 
d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori local de Caldes d’Estrac
250-01493/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’increment indegut de la factura de l’aigua cobrada a 
l’agost per Aigües de Barcelona i altres operadores
250-01494/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere Lliscart, a l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-01495/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el respecte del dret de les famílies a rebre la informa-
ció en les llengües oficials
250-01496/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

3.10.30. Debats generals

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
255-00018/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 27

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018
256-00044/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 33

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
300-00300/12
Presentació: GP PSC-Units 33

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’habitatges
300-00301/12
Presentació: GP PSC-Units 33
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Interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l’Ebre per al sector primari
300-00302/12
Presentació: GP ERC 34

Interpel·lació al Govern sobre la reactivació econòmica, empresarial i social amb 
relació als programes de fons europeus
300-00303/12
Presentació: GP JxCat 34

Interpel·lació al Govern sobre la gestió pressupostària del projecte de Hard Rock
300-00304/12
Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP 34

Interpel·lació al Govern sobre la situació judicial a l’Estat espanyol
300-00305/12
Presentació: GP ERC 35

Interpel·lació al Govern sobre la situació de greu inseguretat que es pateix als carrers
300-00306/12
Presentació: GP Cs 35

Interpel·lació al Govern sobre la seva intencionada manca de transparència
300-00307/12
Presentació: GP Cs 35

Interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme
300-00308/12
Presentació: SP PPC 36

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de Salut sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per 
a fer-hi front
354-00328/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el con-
seller d’Interior sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per 
a fer-hi front
354-00329/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el con-
seller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les 
polítiques del Govern per a fer-hi front
354-00330/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el rebrot de Covid-19 al 
Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front
354-00331/12
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat i el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre els acords amb Hard Rock per a la compra de terrenys destinats a un com-
plex de lleure
354-00358/12
Acord sobre la sol·licitud 38

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

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comis-
sió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les activitats de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública
356-00789/12
Acord sobre la sol·licitud 38
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Sol·licitud de compareixença de Marcos Orús Vargas, en representació dels gremis 
i les associacions de firaires de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la situació a què s’enfronta el sector de fires d’atraccions per 
les restriccions i recomanacions sanitàries arran de la crisi de la Covid-19
356-00798/12
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l’informe 
«Viure al carrer a Barcelona. Radiografia d’una ciutat sense llar» i la Memòria de la 
Fundació Arrels, corresponent al 2019
356-00801/12
Acord sobre la sol·licitud 38

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 so-
bre el projecte proposat per a Collserola
356-00841/12
Acord sobre la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del Sòl, 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el manteniment del compromís 
que la participació de l’Institut Català del Sòl en la transacció entre Criteria i Hard 
Rock no comportarà cap despesa pública
356-00862/12
Retirada de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit i Fons, director de l’Institut Català del 
Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre l’operació de compravenda 
dels terrenys on s’ha d’emplaçar el projecte BCN World i la tardança en l’execució 
del projecte
356-00863/12
Retirada de la sol·licitud 39

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions previstes relatives a l’accident 
mortal d’un treballador de la planta de l’empresa IQOXE, de la Canonja (Tarragonès)
355-00204/12
Acord de tenir la sessió informativa 39

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Salut 
sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front
355-00205/12
Acord de tenir la sessió informativa 40

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior 
sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front
355-00206/12
Acord de tenir la sessió informativa 40

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del 
Govern per a fer-hi front
355-00207/12
Acord de tenir la sessió informativa 40

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les 
polítiques del Govern per a fer-hi front
355-00208/12
Acord de tenir la sessió informativa 40

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat i el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els 
acords amb Hard Rock per a la compra de terrenys destinats a un complex de lleure
355-00209/12
Acord de tenir la sessió informativa 41
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, davant la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’informe «Viure al carrer 
a Barcelona: Radiografia d’una ciutat sense llar» i la Memòria de la Fundació Arrels, 
corresponent al 2019
357-00886/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre les activitats de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública
357-00889/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença de Marcos Orús Vargas, en representació dels gremis i les associa-
cions de firaires de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre la situació a què s’enfronta el sector de fires d’atraccions per les restriccions 
i recomanacions sanitàries arran de la crisi de la Covid-19
357-00890/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença de Rafael Martínez Gómez, president del Collserola Sport Respecte 
i Ciclisme, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la proble-
màtica dels usuaris de bicicletes tot terreny en espais naturals i sobre el projecte 
proposat per a Collserola
357-00891/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2018
359-00018/12
Substanciació 42

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2019
359-00029/12
Substanciació 42

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 63
Convocada per al 6 d’octubre de 2020 42
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 914/XII del Parlament de Catalunya, de condemna de la 
intolerància, l’odi i la discriminació contra els professionals i les 
persones més vulnerables que n’han estat víctimes arran de la 
pandèmia de Covid-19
250-01244/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 32, 23.09.2020, DSPC-C 123

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 
2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució de condemna de la intolerància, 
l’odi i la discriminació com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i de pro-
tecció efectiva dels professionals que n’hagin estat víctimes (tram. 250-01244/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 67329).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna tota estigmatització i manifestació d’odi 

basat en la intolerància i la discriminació de persones que durant l’estat d’alarma 
han lluitat a primera línia contra la Covid-19 i han garantit amb llur feina els ser-
veis bàsics.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport i agraïment als professio-
nals que durant l’estat d’alarma han lluitat a primera línia contra la Covid-19 i han 
garantit amb llur feina els serveis bàsics.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Protegir la dignitat dels professionals, especialment els sanitaris, que durant 

l’estat d’alarma han lluitat a primera línia contra la Covid-19 i han garantit amb llur 
feina els serveis bàsics, i reconèixer-los els serveis prestats.

b) Agrair la tasca acomplerta pels professionals sanitaris durant l’emergència 
provocada per la Covid-19 i establir una compensació per a reconèixer-los l’esforç 
i la dedicació.

c) Donar suport als ciutadans més vulnerables que han patit situacions discri-
minatòries, com els sensesostre, els residents en habitatges precaris o les persones 
sense ingressos, per haver tingut dificultats materials per a mantenir el confinament.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat
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Resolució 930/XII del Parlament de Catalunya, 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
255-00018/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 62, 30.09.2020, DSPC-P 111

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 30 de setembre de 2020, ha de-
batut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents 
al debat sobre la situació generada per la sentència del Tribunal Suprem que con-
firma la inhabilitació del president de la Generalitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució
1
El Parlament de Catalunya denuncia la vulneració del dret a la llibertat d’expres-

sió davant la inhabilitació del president de la Generalitat i vetllarà perquè la ciuta-
dania l’exerceixi amb plenitud.

2
El Parlament de Catalunya constata que la vulneració del dret a la llibertat d’ex-

pressió és un atac als principis i llibertats democràtics, un més dels que es pro-
dueixen sistemàticament a l’Estat espanyol, de manera especialment intensa contra 
l’independentisme, en el marc de la causa general oberta contra aquest moviment 
legítim i democràtic.

3
El Parlament de Catalunya manté la confiança en el Molt Honorable Senyor 

Quim Torra i Pla com a president de la Generalitat, un cop el Tribunal Suprem ha 
dictat la sentència d’inhabilitació.

4
El Parlament de Catalunya dona suport al Govern excepcional perquè garanteixi 

que no es limiten les seves actuacions i continuï donant resposta a la crisi econòmi-
ca, social i de salut, amb lleialtat davant la inhabilitació del president Quim Torra 
i Pla.

5
El Parlament de Catalunya denuncia que, des de l’inici d’aquesta legislatura, han 

estat vigents els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, 
com ara la manca de respecte als resultats electorals o les investidures fallides i ve-
tades pel poder judicial, que ha vulnerat el dret de la ciutadania a escollir la presi-
dència de la Generalitat.

6
El Parlament de Catalunya declara que no reconeix com a legítima la sentència 

del Tribunal Suprem d’inhabilitació del president Quim Torra i Pla i la qualifica de 
cop a les institucions de Catalunya per part de l’alta magistratura del poder judicial, 
que actua en benefici de la unitat d’Espanya i no a favor de la justícia i dels drets  
i les llibertats fonamentals.

7
El Parlament de Catalunya constata l’atac dels poders de l’Estat a les institucions 

catalanes, especialment a la presidència de la Generalitat. El president legítim de 
Catalunya, el Molt Honorable Senyor Carles Puigdemont, va ésser destituït pel Go-
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vern espanyol del Partit Popular, amb el suport del Partit Socialista Obrer Espanyol 
i Ciutadans, i ara són el Tribunal Suprem i un òrgan administratiu, la Junta Electoral 
Central, els qui inhabiliten el president de la Generalitat.

8
El Parlament de Catalunya constata i lamenta que la Fiscalia de l’Estat, amb in-

dependència del color polític del Govern de torn, actuï amb interessos polítics i no 
pas d’acord amb els principis de legalitat i imparcialitat.

9
El Parlament de Catalunya afirma que la Junta Electoral Central va dictar la re-

solució contra la presidència de la Generalitat sense competència i amb una compo-
sició dels seus membres mancada d’imparcialitat i connectada al grup parlamentari 
de Ciutadans, que n’havia iniciat la persecució, la qual cosa és una prova més de la 
judicialització de la política.

10
El Parlament de Catalunya crida les entitats i institucions de Catalunya a difon-

dre internacionalment la inhabilitació del president de Catalunya, per la seva des-
proporció i irracionalitat i per l’abús de poder d’un sistema judicial parcial i mancat 
d’independència.

11
El Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris consideren necessari iniciar 

una denúncia internacional del nou atac a la presidència de la Generalitat.

12
El Parlament de Catalunya declara que, sense el reconeixement del dret a l’auto-

determinació de Catalunya, el moviment independentista i el moviment a favor del 
dret a l’autodeterminació no s’aturaran i, per tant, el conflicte polític entre Catalunya 
i l’Estat seguirà viu.

13
El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat amb el Molt Honorable 

President Quim Torra i Pla i amb les 2.850 persones que han estat represaliades en 
el marc de la causa general contra l’independentisme.

14
El Parlament de Catalunya constata que la inhabilitació del Molt Honorable 

President Quim Torra i Pla és la síntesi d’una legislatura marcada per la intromissió 
dels aparells de l’Estat, però també per les mateixes limitacions de les institucions 
per a fer-hi front. En són exemples: 

a) La suspensió cautelar per part del Tribunal Constitucional de la sessió d’inves-
tidura de Carles Puigdemont com a candidat a la presidència, el 27 de gener de 2018.

b) L’ajornament del ple d’investidura acordat el 30 de gener de 2018.
c) L’acord del 5 de març de 2018 de deixar sense efecte la proposta de candidat 

a la presidència de la Generalitat del 22 de gener de 2018, en què es proposa com a 
nou candidat Jordi Sànchez i Picanyol.

d) La denegació per part del Tribunal Suprem, el 9 de març de 2018, de la sol·li-
citud 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, en la 
qual era el candidat.

e) L’ajornament, acordat el 9 de març de 2018, del ple d’investidura previst per 
al 12 de març.

f) La carta tramesa per Jordi Sànchez al president del Parlament, el 20 de març 
de 2018, en què comunica la renúncia a ésser candidat a la presidència.
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g) La nova ronda de consultes que anuncia el president el 21 de març de 2018, 
després de la qual proposa Jordi Turull com a candidat a la presidència, i la convo-
catòria de la sessió d’investidura per al 22 de març de 2018.

h) La resolució del Tribunal Suprem, del 23 de març de 2018, en què acorda la 
presó incondicional per a Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell 
i Dolors Bassa.

i) La denegació per part del Tribunal Suprem, el 21 de maig de 2018, de la lliber-
tat provisional a Jordi Turull i Josep Rull per a prendre possessió com a consellers.

j) L’arxivament per part del Tribunal Suprem, el 18 de juny de 2018, de la denún-
cia 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 i 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 manté la suspensió de la Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la 
Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern, que permetia la inves-
tidura no presencial del president de la Generalitat.

m) Els escrits presentats el 8 d’octubre de 2018 per diversos diputats, per a ade-
quar-se a la resolució del Parlament de Catalunya sobre la suspensió dels drets i deu-
res parlamentaris de diversos diputats i els seus efectes jurídics 

n) La resolució del Tribunal Constitucional, del 13 de desembre de 2018, que de-
nega la suspensió de la resolució del Tribunal Suprem que impedeix a Oriol Junque-
ras i altres persones d’exercir els càrrecs públics com a diputats.

o) La sentència del Tribunal Constitucional, del 12 de febrer de 2019, que decla-
ra inconstitucionals i nul·les les resolucions del Parlament que proposaven d’investir 
president Carles Puigdemont.

p) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, del 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 Tribunal Suprem que els impedeix 
l’exercici de càrrecs públics.

q) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, del 26 de febrer de 2019, que 
acorda denegar la petició d’Oriol Junqueras i Raül Romeva de suspendre provisio-
nalment la decisió del Tribunal Suprem que els impedeix l’exercici de càrrecs pú-
blics.

r) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, del 12 de març de 2019, que 
acorda denegar la petició de Carles Puigdemont de suspendre cautelarment la deci-
sió del Tribunal Suprem que li impedeix l’exercici de càrrecs públics.

s) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, del 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, del 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 Govern per via telemàtica.

u) La resolució del Tribunal Constitucional, de l’11 d’abril de 2019, que rebutja 
deixar en llibertat els candidats empresonats que havien sol·licitat participar en la 
campanya electoral.

v) La sol·licitud de la fiscalia al Tribunal Suprem, del 22 de maig de 2019, de sus-
pensió dels drets i deures com a diputats i senador dels processats Oriol Junqueras, 
Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Raül Romeva.

w) La resolució de la Junta Electoral Central, del 20 de juny de 2019, que declara 
vacants els escons de Carles Puigdemont i Antoni Comín.

x) L’acusació de la Junta Electoral Central, del 9 de juliol de 2019, contra el Molt 
Honorable President Quim Torra, per no haver acatat la resolució de la Junta que 
ordenava retirar estelades i llaços grocs dels edificis públics.
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y) La confirmació per part del Tribunal Suprem, el 10 de juliol de 2019, de la si-
tuació de rebel·lia i la suspensió de funcions de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, 
Lluís Puig, Meritxell Serret, Antoni Comín, Marta Rovira i Anna Gabriel.

z) La sentència del Tribunal Constitucional, del 17 de juliol de 2019, que declara 
inconstitucionals i nul·les les lletres c i d de l’apartat 15 de la Resolució 92/XII del 
Parlament, per mitjà de les quals es reprovava el rei Felip VI.

a’) El termini de quaranta-vuit hores que dona el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per a retirar la pancarta del Palau de la Generalitat, el 19 de setembre 
de 2019.

b’) La sentència del Tribunal Constitucional, del 2 d’octubre de 2019, que anul·la 
la Resolució 298/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’In-
vestigació sobre la Monarquia.

c’) La resolució de la Junta Electoral Central, del 14 d’octubre de 2019, en què 
comunica l’obligació d’excloure de les llistes electorals els candidats condemnats 
per la sentència del procés, del 14 d’octubre de 2019.

d’) La sentència del Tribunal Constitucional, de l’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.

e’) La resolució del Tribunal Constitucional, del 28 de novembre de 2019, que 
estima el recurs d’empara de Ciutadans i declara la nul·litat de les actuacions de la 
presidència del Parlament del 5 de juliol de 2018.

f’) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, del 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.

g’) La resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del 19 de de-
sembre de 2019, que condemna el Molt Honorable President Quim Torra i Pla per 
desobediència.

h’) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, del 28 de gener de 2020, que 
estima l’incident d’execució de la Sentència 259/2015, contra acords de la Mesa del 
Parlament de l’octubre del 2019, per haver tramitat una resolució sobre l’autodeter-
minació.

i’) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, del 28 de gener de 2020, que 
estima un incident d’execució de la Sentència 98/2019, contra acords de la Mesa del 
Parlament de reprovació de la monarquia, de l’octubre del 2019.

j’) La resolució del Tribunal Constitucional, del 15 de gener de 2020, que inad-
met el recurs d’empara contra la decisió del Tribunal Suprem que impedia a Jordi 
Turull d’assistir al Parlament per a la seva investidura.

k’) La retirada de la condició de diputat del Molt Honorable President Quim Tor-
ra i Pla, el 27 de gener de 2020, arran de la resolució de la Junta Electoral Central 
derivada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

l’) La resolució del Tribunal Constitucional, del 13 de febrer de 2020, que avala 
la decisió del Tribunal Suprem de denegar a Jordi Sànchez l’assistència al Ple d’in-
vestidura.

m’) La resolució del Tribunal Suprem, del 28 de setembre de 2020, que confir-
ma la inhabilitació del Molt Honorable President Quim Torra i Pla per delicte de 
desobediència.

15
El Parlament de Catalunya demana al Govern una resposta antirepressiva a la 

inhabilitació del Molt Honorable President Quim Torra i Pla, fet que estableix un 
precedent en la història de Catalunya contra la llibertat d’expressió i la llibertat po-
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lítica. Aquesta resposta no s’ha de centrar exclusivament a gestionar la inhabilitació 
com un mer tràmit administratiu.

16
El Parlament de Catalunya constata que la construcció d’una república inde-

pendent és un objectiu legítim i desitjat per cada vegada més ciutadans d’arreu dels 
 Països Catalans. Per tant, és obligació de totes les forces polítiques i socials demo-
cràtiques construir i articular els més amplis consensos i garantir que les institu-
cions públiques posin a l’abast de la ciutadania totes les eines perquè aquest objectiu 
sigui factible, en el marc del reconeixement i l’exercici del dret a l’autodeterminació 
dels pobles, reconegut per la Declaració universal dels drets humans i el Pacte inter-
nacional dels drets civils i polítics.

17
El Parlament de Catalunya constata que cal treballar per fomentar un acord na-

cional 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.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent 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

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 202-00067/12) s’ha reunit el dia 30 de setembre de 2020 i, d’acord 
amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora 
la diputada Susanna Segovia Sánchez.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2020
Noemí de la Calle Sifré, GP Cs; Anna Geli i España, GP JxCat; Jenn Díaz 

Ruiz, GP ERC; Beatriz Silva Gallardo, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánc-
hez, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Esperanza García González,  
SP PPC; diputades

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català
202-00079/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP PPC; GP ERC (reg. 76922; 76942; 77125; 77268).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.10.2020 al 06.10.2020).
Finiment del termini: 07.10.2020; 10:30 h.

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament 
sostenible de les àrees rurals
202-00081/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP PPC; GP ERC (reg. 77048; 77074; 77126; 77269).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 06.10.2020 al 13.10.2020).
Finiment del termini: 14.10.2020; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prevenció de rebrots de Covid-19 en 
la indústria agroalimentària
250-01415/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76772 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 01.10.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 76772)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació (refosa dels punts 2 i 3 en un únic punt)

Reforçar el servei d’Inspecció de Treball de Catalunya perquè vigili el compli-
ment de la normativa laboral en les empreses vinculades al sector de la indústria 
agroalimentària i exigeixi les responsabilitats pertinents en el seu compliment i es-
pecialment en totes les normatives de seguretat laboral col·lectives o individuals pre-
ceptives, molt en especial les relatives a la protecció de treballadors i treballadores 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 4

Valorar la revisió i modificació, si escau, de les recomanacions per a empreses 
i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin 
produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2.

Proposta de resolució sobre el cooperativisme agrari
250-01429/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 78183 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 01.10.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 78183)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 6

6. Promoure, en el marc de les diverses línies d’impuls al cooperativisme, actua-
cions per a la consolidació i la millora de la competitivitat que facilitin, entre d’al-
tres, la incorporació de socis al cooperativisme agrari i l’enfortiment d’iniciatives 
adreçades a la incorporació de joves pagesos com ara l’oficina virtual El Planter o 
campanyes com el Fes-te pagès/a.
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Proposta de resolució sobre l’afectació del míldiu en el sector de la 
vinya
250-01443/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 78184 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 01.10.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 78184)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 2

2. Reforçar la recerca i l’assessorament tècnic, que ja ofereix el DARP juntament 
amb l’INCAVI, l’IRTA, i les Associacions de Defensa Vegetal (ADV), amb l’objectiu de 
disposar d’eines a mig termini per lluitar contra el míldiu i habilitar una línia d’ajuts 
als viticultors perquè puguin fer front a les pèrdues provocades per la plaga del míl-
diu d’enguany.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 3

Habilitar una línia d’ajuts als viticultors perquè puguin fer front a les pèrdues 
provocades per la plaga del míldiu d’enguany.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 4

4. Obrir, a través de l’Institut Català de Finances, una línia de crèdits per a titu-
lars d’explotacions vitícoles, amb l’objectiu de garantir-los la liquiditat necessària 
per tal que les seves explotacions puguin subsistir fins la propera verema.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació del punt 5

5. Concretar amb Agroseguro una proposta per tal que es pugui incloure l’afec-
tació per míldiu a les pòlisses d’assegurances agràries que s’ofereixen a Catalunya.

Proposta de resolució sobre la reactivació del món rural
250-01449/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 78185 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 01.10.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 78185)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. Reivindicar el caràcter estratègic de l’alimentació i del sector agroalimentari  
i forestal de Catalunya per a la societat.
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Avançar de manera decidida en la digitalització del món rural, amb l’esta-
bliment d’un pla amb intervenció pública que millori la cobertura i les qualitats de 
connexió, facilitant opcions de connexió en les anomenades «zones fosques», i que 
faci possible realment la connectivitat del món rural. Establir ajuts i convenis publi-
coprivats tendents al desenvolupament del 5G.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3

3. Mantenir actualitzats els protocols sanitaris de seguretat i salut laboral en 
agricultura, ramaderia i pesca per garantir el manteniment de la cadena alimentà-
ria, des de la producció fins a la distribució al detall, en les millors condicions de 
seguretat per a les empreses, treballadors i famílies.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació del punt 4

4. Seguir promovent campanyes de promoció dels nostres productes frescos i ela-
borats en el marc d’una dieta mediterrània, equilibrada i saludable, donant suport 
així als productors i a la indústria agroalimentària.

Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01450/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77578).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pla de rescat de les llars d’infants
250-01451/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77579).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures que no permetin 
falsejar la història
250-01452/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77580).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la 
Covid-19 en els infants davant la possible segona onada de la 
malaltia
250-01453/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77581).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a donar 
visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica davant la violència 
de gènere
250-01454/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77582).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant 
l’increment de les addiccions dels menors a les noves tecnologies i a 
les apostes en línia a causa del confinament provocat per la Covid-19
250-01455/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77583).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pla d’autoprotecció del Complex 
Educatiu Tarragona - Antiga Universitat Laboral
250-01456/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77584).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’estabilització de la figura dels tècnics 
especialistes en educació infantil
250-01457/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77537; 77585).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les polítiques 
d’ocupació
250-01458/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77538; 77586).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una automoció sostenible
250-01459/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77539; 77588).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77540; 77587).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professionals de 
la narració oral com a col·lectiu dins les arts escèniques
250-01461/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77541; 77589).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua 
habitual a Televisió de Catalunya
250-01463/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77590).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de 
l’empresa Comdata
250-01464/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77542; 77591).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació d’un pla de xoc per a 
atendre les addiccions amb substàncies o comportamentals en els 
joves
250-01465/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77592).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures destinades a les 
dones autònomes en l’etapa posterior a la pandèmia
250-01467/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77920).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla nacional del llibre i la lectura
250-01468/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77543; 77593).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació dels pacients amb malaltia 
pulmonar obstructiva crònica durant la pandèmia de la Covid-19
250-01469/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77544; 77594).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència 
política de TV3 davant de les ingerències del Govern
250-01470/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77595).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures relatives al sector 
de l’esport en temps de pandèmia
250-01471/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77596).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les visites de menors a llurs mares als 
centres penitenciaris
250-01472/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77597).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la tasca de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes
250-01473/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77545; 77598).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat als autocars escolars
250-01474/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77546; 77599).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat dels infants als autocars 
escolars
250-01475/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77547; 77600).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic 
d’inspeccions del sector agroalimentari
250-01476/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77548; 77601).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius 
públics d’alta complexitat
250-01477/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77549; 77602).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament 
d’un tram del raval de Santa Anna de Reus
250-01478/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77603).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció del professorat davant 
possibles contagis de Covid-19 als centres escolars
250-01479/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77604).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la incorporació de professionals 
d’infermeria als centres escolars
250-01482/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77605).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte 
d’aeròdrom de l’Escala (Alt Empordà), dins el Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
250-01485/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77550; 77606).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una 
nova pedrera al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural 
protegit Garriga d’Empordà
250-01486/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77551; 77607).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i 
personals de l’Administració de justícia de Catalunya a favor dels 
jutjats catalans afectats per la suspensió dels terminis processals 
durant la declaració de l’estat d’alarma arran de la pandèmia de la 
Covid-19
250-01487/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77608).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en 
Memòria de les Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
250-01488/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77609).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda 
de Palamós (Baix Empordà)
250-01489/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77552; 77610).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de defensa del sector del turisme
250-01490/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77553; 77611).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la 
Inspecció de Treball per als centres agroalimentaris industrials
250-01491/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77554; 77612).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques 
pirinenques dels projectes d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77555; 77615).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori local de 
Caldes d’Estrac
250-01493/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77556; 77616).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment indegut de la factura de 
l’aigua cobrada a l’agost per Aigües de Barcelona i altres operadores
250-01494/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 77557; 77613).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere 
Lliscart, a l’Hospitalet de Llobregat
250-01495/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77614).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte del dret de les famílies a 
rebre la informació en les llengües oficials
250-01496/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 77617).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.10.2020 al 08.10.2020).
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.
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3.10.30. Debats generals

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
255-00018/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 78394, 78405, 78423; 78395, 78406; 78399 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 30.09.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 78394, 78405, 78423)

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 la següent proposta de resolució subse-
güent 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
Els Països Catalans, i en particular Catalunya, viuen avui una situació excepcio-

nal. 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 democrà-
tica– del poble català pel sol fet de treure una pancarta de manera extemporània. 
Aquesta actuació ha suposat la inhabilitació del Molt Honorable President de la 
Generalitat, el que significa una nova vulneració 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 cli-
màtica generada pel model de producció i de consum del sistema econòmic vigent, 
que genera també grans desigualtats socials i econòmiques que s’aprofundeixen amb 
cada procés de recessió econòmica, Catalunya hi afegeix una crisi institucional prò-
pia, derivada de la crisi de l’Estat de les Autonomies i del trencament del seu pacte 
constitucional a partir de la no acceptació de la darrera reforma estatutària a Catalu-
nya 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 institu-
cions de l’Estat espanyol i que s’agreuja per les limitacions internes 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.

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 detencions i 
empresonaments, forçant a l’exili a representants polítics i activistes catalans, insis-
tint en la seva política de recentralització, promovent una retallada de drets civils 
i polítics i intervenint de forma descarada en els processos electorals i en els seus 
resultats.
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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 responsabilitat.

L’aparell de l’Estat ha volgut llançar un missatge al poble català, així com als po-
bles solidaris de la resta de l’Estat, creant una causa general contra l’independentis-
me 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 M. H. President Quim Torra i amb les 2.850 

persones que han estat represaliades en el marc de la causa general contra l’inde-
pendentisme.

2. Constata que la inhabilitació del M.H. 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’in-
vestidura 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 candidat a 

la presidència de la Generalitat del dia 22 de gener de 2018, on proposa com a nou 
candidat a Jordi Sànchez i Picanyol.

d) La denegació per part del Tribunal Suprem, el 9 de març de 2018, a la sol·lici-
tud 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’ajornament 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 convocatòria 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 Forcadell i Dolors 
Bassa.

i) La denegació del Tribunal Suprem, el 21 de maig de 2018, de la llibertat provi-
sional a Jordi Turull i Josep Rull per prendre possessió com a consellers.

j) L’arxivament per part del Tribunal Suprem, el 18 de juny de 2018, de la denún-
cia 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 adequant-se 
a la resolució del Parlament de Catalunya sobre la suspensió dels drets i deures par-
lamentaris de diversos diputats i els seus efectes jurídics 
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n) La resolució del Tribunal Constitucional, de 13 de desembre de 2018, que de-
nega la suspensió de la resolució del Tribunal Suprem que impedeix a Oriol Junque-
ras i altres exercir de càrrecs públics com a diputats.

o) La Sentència del Tribunal Constitucional, de 12 de febrer de 2019, que decla-
ra inconstitucionals i nul·les les resolucions del Parlament que proposaven 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 impedeix l’exercici de càr-
rec 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 provisio-
nalment 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 acor-
da 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 Govern per via telemàtica.

u) La resolució del Tribunal Constitucional, d’11 d’abril de 2019, que rebutja 
deixar en llibertat els candidats empresonats que havien sol·licitat participar en la 
campanya electoral.

v) La sol·licitud de fiscalia al Tribunal Suprem, de 22 de maig de 2019, de sus-
pensió 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.

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 Resolució 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’in-
vestigació sobre la monarquia.

cc) La resolució de la JEC, de 14 d’octubre de 2019, en la que comunica l’obliga-
ció 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 es-
tima 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 actuacions de la 
Presidència del Parlament de 5 de juliol de 2018.
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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 M.H. 
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’oc-
tubre de 2019 per tramitar una Resolució sobre l’autodeterminació

ii) La interlocutòria del Tribunal Constitucional, de 28 de gener de 2020, que es-
tima 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 impedia a Jordi Turull 
assistir al Parlament per a la seva investidura.

kk) La retirada de la condició de diputat del M.H. 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’assistència al ple d’in-
vestidura.

mm) La resolució del Tribunal Suprem, de 28 de setembre de 2020, que confirma 
la inhabilitació del M.H. President Quim Torra per delicte de desobediència.

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 adminis-
tratiu, fet que estableix un precedent en la història d’aquest país contra la llibertat 
d’expressió i la llibertat política.

4. Constata que la construcció d’una República independent és un objectiu le-
gítim i desitjat per cada vegada més ciutadans i ciutadanes d’arreu dels Països Ca-
talans. Per tant, és obligació de totes les forces polítiques i socials democràtiques 
construir i articular els més amplis consensos i garantir que les institucions públi-
ques posin a l’abast de la ciutadania totes les eines perquè aquest objectiu sigui rea-
litzable, en el marc del reconeixement i l’exercici del Dret a l’Autodeterminació dels 
Pobles, reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Interna-
cional dels Drets Civils i Polítics.

5. Constata que és necessari treballar per fomentar un Acord Nacional per l’Auto-
determinació, 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 SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 78395, 78406)

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 estableixen 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 president de la Ge-
neralitat, M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla (tram. 255-00018/12).



BOPC 696
5 d’octubre de 2020

3.10.30. Debats generals 31 

Proposta de resolució de denuncia davant la inhabilitació 
del M. H. Quim Torra, 131è president de la Generalitat

El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia la vulneració del dret a la llibertat d’expressió davant la inhabilita-

ció 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 moviment legítim i democràtic.

3. Manté la confiança en el Molt Honorable Quim Torra i Pla com a president 
de la Generalitat de Catalunya un cop s’ha produït la sentència d’inhabilitació del 
Tribunal Suprem.

4. Dóna suport al Govern excepcional perquè garanteixi la no limitació de les se-
ves 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 vi-
gents 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 ciutada-
nia 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 magistratura del 
poder judicial que actua en benefici de la unitat d’Espanya i no en favor de la justí-
cia, dels drets i les llibertats fonamentals.

7. Constata l’atac dels poders de l’Estat contra les institucions catalanes i, espe-
cialment, contra la presidència de la Generalitat de Catalunya. El president legítim 
de Catalunya, el M.H.P. Carles Puigdemont, va ser cessat pel Govern espanyol del 
PP amb el suport de PSOE i Ciutadans i ara és el Tribunal Suprem i un òrgan ad-
ministratiu, la Junta Electoral Central, qui inhabiliten el president de la Generalitat 
de Catalunya.

8. Constata i lamenta que la Fiscalia de l’Estat, amb independència del color po-
lític del Govern de torn, actuï amb interessos polítics i no pas d’acord amb els prin-
cipis de legalitat i imparcialitat.

9. Afirma que la Junta Electoral Central va dictar la resolució contra la presi-
dència de la Generalitat de Catalunya sense competència i amb una composició 
dels seus membres mancada d’imparcialitat i connectada al grup parlamentari 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 internacionalment 
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 denuncia 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 Catalu-
nya, el moviment independentista i el moviment en favor del dret a l’autodeterminació 
de Catalunya no s’aturarà i per tant, seguirà viu el conflicte polític entre Catalunya i 
l’Estat.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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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 estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al Debat sobre la situació generada per la sentència del Tribu-
nal Suprem que confirma la inhabilitació del president 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 Tribu-

nal 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 judicialitza-
ció 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 necessaris que permetin 
garantir els drets fonamentals i desjudicialitzar el conflicte 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 Gene-
ral 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 eleccions 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 pro-
voca 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 pandèmia i a la crisi 
econòmica i social i impulsar el diàleg polític, per això considera que cal posar en 
marxa, amb la major celeritat, les actuacions necessàries 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 ciutadania 
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 institucions és un deure 
democràtic de tots els responsables polítics. El Parlament reconeix i agraeix la tasca 
de totes les treballadores i els treballadors públics de l’Administració de la Genera-
litat i del Parlament de Catalunya, base fonamental del nostre autogovern.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2020 sobre els 
impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a 
l’exercici 2018
256-00044/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78324).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 05.10.2020; 10:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
300-00300/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 78274 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.10.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 d’octubre de 2020, 
amb el text següent: 

– Sobre la pobresa infantil.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’habitatges
300-00301/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 78275 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.10.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’habitatges, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 d’octubre de 
2020, amb el text següent: 

– Sobre l’ocupació d’habitatges.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l’Ebre per al 
sector primari
300-00302/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 78594, 78621 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.10.2020

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

que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre la importància del delta de l’Ebre per al sector primari, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 d’octubre 
de 2020, amb el text següent: 

– Sobre la importància del delta de l’Ebre per al sector primari

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la reactivació econòmica, empresarial 
i social amb relació als programes de fons europeus
300-00303/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 78595 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.10.2020

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre la reactivació econòmica, empresarial i social 
a la vista dels programes de fons europeus, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 6, 7 i 8 d’octubre de 2020, amb el text següent: 

– Sobre la reactivació econòmica, empresarial i social a la vista dels programes 
de fons europeus.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la gestió pressupostària del projecte 
de Hard Rock
300-00304/12

PRESENTACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 78597 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.10.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la gestió pressupostària del projecte 
Hard Rock, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 7 i 8 d’octubre de 2020, amb el text següent: 



BOPC 696
5 d’octubre de 2020

3.20. Interpel·lacions 35 

– Sobre la gestio pressupostària del projecte de Hard Rock

Palau del Parlament, 02 d’octubre de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre la situació judicial a l’Estat espanyol
300-00305/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 78605 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.10.2020

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

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre la situació judicial a l’estat espanyol, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 d’octubre de 2020, 
amb el text següent: 

– Sobre la situació judicial a l’estat espanyol

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la situació de greu inseguretat que es 
pateix als carrers
300-00306/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 78638 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.10.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació sobre la situació de greu inseguretat que es pateix als carrers de Cata-
lunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 
i 8 d’octubre de 2020, amb el text següent: 

– Sobre la situació de greu inseguretat que es pateix als carrers de Catalunya.

Palau del Parlament, 02 d’octubre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la seva intencionada manca de 
transparència
300-00307/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 78639 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.10.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació sobre la intencionada manca de transparència del Govern de la Gene-
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ralitat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 
i 8 d’octubre de 2020, amb el text següent: 

– Sobre la intencionada manca de transparència del Govern de la Generalitat

Palau del Parlament, 02 d’octubre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme
300-00308/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 78709 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.10.2020

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 160.1 i 160.2 del Regla-
ment del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme 
a Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 6, 7 i 8 d’octubre de 2020, amb el text següent: 

– Sobre la situació del turisme a Catalunya.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de Salut sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les 
polítiques del Govern per a fer-hi front
354-00328/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 123.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Interior sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les 
polítiques del Govern per a fer-hi front
354-00329/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 123.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el rebrot 
de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front
354-00330/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 123.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a 
fer-hi front
354-00331/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 123.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el vicepresident del Govern  
i conseller d’Economia i Hisenda sobre els acords amb Hard Rock 
per a la compra de terrenys destinats a un complex de lleure
354-00358/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 
29, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 559.

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

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta 
de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les 
activitats de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública
356-00789/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 123.

Sol·licitud de compareixença de Marcos Orús Vargas, en 
representació dels gremis i les associacions de firaires de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
situació a què s’enfronta el sector de fires d’atraccions per les 
restriccions i recomanacions sanitàries arran de la crisi de la 
Covid-19
356-00798/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 123.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Busquets, director de la 
Fundació Arrels, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies perquè presenti l’informe «Viure al carrer a Barcelona. 
Radiografia d’una ciutat sense llar» i la Memòria de la Fundació 
Arrels, corresponent al 2019
356-00801/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 30, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 560.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, DSPC-C 123.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut 
Català del Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre 
el manteniment del compromís que la participació de l’Institut Català 
del Sòl en la transacció entre Criteria i Hard Rock no comportarà cap 
despesa pública
356-00862/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 29 de la Comissió de Territori, tinguda el 23.09.2020,  
DSPC-C 559.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit i Fons, director de 
l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre l’operació de compravenda dels terrenys on s’ha d’emplaçar el 
projecte BCN World i la tardança en l’execució del projecte
356-00863/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 29 de la Comissió de Territori, tinguda el 23.09.2020,  
DSPC-C 559.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les 
actuacions previstes relatives a l’accident mortal d’un treballador de 
la planta de l’empresa IQOXE, de la Canonja (Tarragonès)
355-00204/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió 30, tingu-
da el 23.09.2020, DSPC-C 560.



BOPC 696
5 d’octubre de 2020

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 40

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera de Salut sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les 
polítiques del Govern per a fer-hi front
355-00205/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 123.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
conseller d’Interior sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les 
polítiques del Govern per a fer-hi front
355-00206/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 123.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el rebrot de 
Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front
355-00207/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 123.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el 
rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi 
front
355-00208/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 123.
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Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat i el vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda sobre els acords amb Hard Rock per a la 
compra de terrenys destinats a un complex de lleure
355-00209/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 29, tinguda el 23.09.2020,  
DSPC-C 559.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Ferran Busquets, director de la Fundació 
Arrels, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
presentar l’informe «Viure al carrer a Barcelona: Radiografia d’una 
ciutat sense llar» i la Memòria de la Fundació Arrels, corresponent al 
2019
357-00886/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 30, tinguda 
el 23.09.2020, DSPC-C 560.

Compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les 
activitats de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública
357-00889/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 123.

Compareixença de Marcos Orús Vargas, en representació dels 
gremis i les associacions de firaires de Catalunya, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la situació a 
què s’enfronta el sector de fires d’atraccions per les restriccions i 
recomanacions sanitàries arran de la crisi de la Covid-19
357-00890/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 123.
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Compareixença de Rafael Martínez Gómez, president del Collserola 
Sport Respecte i Ciclisme, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre la problemàtica dels usuaris de bicicletes 
tot terreny en espais naturals i sobre el projecte proposat per a 
Collserola
357-00891/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 32, tinguda el 23.09.2020, 
DSPC-C 123.

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la memòria 
corresponent al 2018
359-00018/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 33 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
30.09.2020, DSPC-C 564.

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la memòria 
corresponent al 2019
359-00029/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 33 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
30.09.2020, DSPC-C 564.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 63

CONVOCADA PER AL 6 D’OCTUBRE DE 2020

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 6 d’octubre de 2020, a les 15.00 h, al saló de sessions

Ordre del dia
1. Debat general sobre la situació sanitària. Tram. 255-00015/12. Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 662, 85).
2. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el 7 d’octubre, a les 10.00 h.)
3. Proposta de canvi de nom de la Comissió d’Igualtat de les Persones. Tram. 

395-00264/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units  
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per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

4. Decret llei 31/2020, del 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 
1/2000, del 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’esta-
bleixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de 
Catalunya. Tram. 203-00056/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 683, 13).

5. Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana. Tram. 200-
00017/12. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la to-
talitat (text presentat: BOPC 662, 45).

6. Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya. Tram. 
202-00061/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 
400, 31).

7. Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans. 
Tram. 202-00078/12. Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 649, 12).

8. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’habitatges. Tram. 300-00301/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la gestió pressupostària del projecte de Hard 
Rock. Tram. 300-00304/12. David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil. Tram. 300-00300/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la reactivació econòmica, empresarial i social 
amb relació als programes de fons europeus. Tram. 300-00303/12. Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme. Tram. 300-00308/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la situació de greu inseguretat que es pateix 
als carrers. Tram. 300-00306/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l’Ebre per al sector 
primari. Tram. 300-00302/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la situació judicial a l’Estat espanyol. Tram. 
300-00305/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la seva intencionada manca de transparència. 
Tram. 300-00307/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència educati-
va i la planificació del curs escolar 2020-2021. Tram. 302-00234/12. Esther Niubó 
Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 
2020-2021. Tram. 302-00237/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 
2020-2021. Tram. 302-00240/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels fons Co-
vid-19 per a la recuperació econòmica i social. Tram. 302-00235/12. Grup Parla-
mentari Republicà. Debat i votació.
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21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regularització de per-
sones immigrants. Tram. 302-00236/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i vo-
tació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació i les condi-
cions sociolaborals del treball autònom. Tram. 302-00238/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la defensa de les insti-
tucions i l’autogovern. Tram. 302-00239/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un pla de 
rescat per al sector de la cultura. Tram. 302-00241/12. Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem. Debat i votació.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió
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