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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 25/2010, del 29 de juliol, 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
202-00028/12

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 65, tinguda el 04.11.2020, DSPC-P 118.

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 85529, 85566 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.11.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 85529)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Gemma Geis 

i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 
de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 
(tram. 202-00028/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació 

Article primer:
S’introdueix una nova lletra a l’apartat 2 de l’article 236-8 de la Llei 25/2010, 

de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família, que resta redactat de la manera següent: 

2. d) Per a l’atenció i assistència psicològica dels fills menors d’edat no cal el 
consentiment del progenitor contra el qual se segueix un procediment penal per 
atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la lli-
bertat i indemnitat sexual de l’altre progenitor o dels fills comuns menors d’edat, o 
contra el qual s’ha dictat sentència condemnatòria mentre no s’extingeixi la respon-
sabilitat penal. L’assistència als fills majors de setze anys requereix el seu consen-
timent.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Gemma Geis i Carreras, GP JxCat, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 85566)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a la persona i la família (tram. 202-00028/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou paràgraf al final de l’article primer

Article primer: 
S’introdueix un nou número de l’article 236-8 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, 

del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, que res-
ta redactat de la manera següent: 

3. En cas de sentència condemnatòria mentre no s’extingeixi la responsabilitat pe-
nal o iniciat un procediment penal contra un dels progenitors per atemptar contra la 
vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat o indemnitat se-
xual dels fills o filles comuns menors d’edat, o per atemptar contra l’altre progenitor, 
n’hi haurà prou amb el consentiment d’aquest per a l’atenció i l’assistència psicolò-
gica dels fills i filles menors d’edat, havent-ne d’informar al primer, sense necessitat 
del seu consentiment. Si l’assistència s’hagués de prestar a fills i filles majors de setze 
anys, es necessitarà, en qualsevol cas, el consentiment d’aquests.

Així mateix, i sense necessitat que existeixi denúncia penal, també en el cas de 
l’existència d’un informe per part d’un servei de la Xarxa d’Atenció i Recuperació 
Integral a les dones que pateixen violència masclista i mentre aquesta identifiqui una 
situació d’atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral 
o la llibertat o indemnitat sexual dels fills o filles comuns menors d’edat, o per atemp-
tar contra l’altre progenitor, n’hi haurà prou amb el consentiment d’aquest per a  
l’atenció i l’assistència psicològica dels fills i filles menors d’edat, havent-ne d’in-
formar al primer, sense necessitat del seu consentiment. Igualment, si l’assistència 
s’hagués de prestar a fills i filles majors de setze anys, es necessitarà, en qualsevol 
cas, el consentiment d’aquests.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
202-00061/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 29 d’octubre de 2020, ha no-
menat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei sobre la 
desaparició forçada de menors a Catalunya (tram. 202-00061/12) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. La 
Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Elena Fort i Cisneros

Grup Parlamentari Republicà
Raquel Sans Guerra

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Rafel Bruguera Batalla

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Yolanda López Fernández

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

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Manuel Reyes López

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió,  

Yolanda López Fernández
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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 preservació del patrimoni 
arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires
250-01580/12

PRESENTACIÓ: JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DEL GP ERC, GLÒRIA FREIXA 

I VILARDELL, DEL GP JXCAT, GP CATECP, MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP 

CUP-CC

Reg. 83372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari Republicà, Glòria 

Freixa i Vilardell, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la preserva-
ció del patrimoni arquitectònic, cultural i social a la Casa Buenos Aires, per tal que 
sigui substanciada, pel procediment d’urgència extraordinària, davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Casa Buenos Aires, situada al carrer Mont d’Orsà 31 de Vallvidrera (Bar-

celona), va néixer com un hotel el 1886. L’edifici conserva la sanefa de la façana 
així com un menjador modernista d’alt valor arquitectònic. Al llarg de la seva vida 
ha tingut diferents usos i el 1976 s’hi va inaugurar la llar d’avis Betània. El 2012, 
però, la llar d’avis es va traslladar al Peu del Funicular i la casa va tancar les seves 
portes. El 2017, després de cinc anys en desús, un grup de veïns i veïnes de Vall-
vidrera, conjuntament amb la cooperativa Sostre Cívic, va proposar a la propietat, 
la Congregació dels Pares Paüls, la compra de l’edifici per iniciar-hi un projecte de 
cohabitatge sènior. La proposta pretenia retornar la vida a la casa i obrir-la al barri, 
alhora que havia de respondre a la necessitat habitacional del veïnat de Vallvidrera, 
que veu com els preus de l’habitatge augmenten constantment. Malgrat unes prime-
res converses, la Congregació va rebutjar l’oferta.

Més tard es va saber que la propietat tenia un preacord de venda de l’immoble 
amb la societat limitada London Private Company per tres milions d’euros. Tot i el 
seu valor històric i arquitectònic, aquesta empresa va demanar un permís d’enderroc 
total de l’edifici i una llicència per construir-hi un hotel de luxe.

Davant del perill d’enderrocament de l’edifici, un conjunt de veïns i veïnes van 
decidir donar vida i utilitat comunitària a l’immoble en benefici de la comunitat. 
A finals de febrer del 2019 es van reobrir les portes de la rebatejada com a Casa 
Buenos Aires, recuperant el seu nom inicial i retornant al barri l’espai comú que un 
dia va ser. Aquesta iniciativa pretenia donar una resposta integral a la dificultat per 
accedir a un habitatge digne i capgirar el procés d’elitització de Vallvidrera ja que - 
segons dades del propi Ajuntament– és el cinquè barri més car dels 73 de la ciutat  
i el tercer barri amb menys contractes de lloguer de Barcelona.

Des de llavors, un grup de persones hi viu de forma comunitària, alhora que és 
un lloc de trobada intergeneracional i és un actiu imprescindible de Vallvidrera ja 
que alberga altres col·lectius com la cooperativa de consum ecològic, el casal de jo-
ves o el grup de teatre, entre d’altres. També s’hi organitzen activitats obertes de tot 
tipus: jornades de treball a l’hort, concerts de cambra, portes obertes a l’espai mo-
dernista, recitals de poesia o sessions d’activitat física per a gent gran. A més a més, 



BOPC 723
6 de novembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 9 

la Casa Buenos Aires esdevé un punt de trobada per associacions i col·lectius d’arreu 
del país donant resposta a la manca d’equipaments i espais per a les entitats.

Tot i això, els actuals propietaris de l’immoble, la Congregació dels Pares Paüls, 
va iniciar una ofensiva judicial en l’àmbit criminal i va interposar denúncia. Això va 
derivar en un procés penal d’usurpació de bé immoble, que va acabar en una sentèn-
cia condemnatòria amb pena de multa per a dues persones i el desallotjament im-
mediat de tots els ocupants. La conseqüència va ser que, el 26 de febrer de 2020, el 
Jutjat d’Instrucció n.º 8 de Barcelona i encarregat de l’execució de la sentència ferma, 
va emetre una resolució per la qual acordava l’immediat desallotjament de l’immo-
ble, sense data concreta. Va ser llavors que, gràcies a la pressió popular, l’Ajuntament 
de Barcelona va decidir intervenir entre la propietat i els veïns i veïnes que donen 
suport al projecte.

Així, el 6 de març de 2020, moment en el qual s’anava desallotjar l’immoble, els 
Mossos d’Esquadra no van executar el desnonament, ja que la propietat i l’Ajunta-
ment havien arribat a un acord i es va sol·licitar la suspensió. Després de suposades 
negociacions i de no arribar a un acord, el 14 de juliol de 2020, l’Ajuntament de 
Barcelona, va iniciar un procediment d’expropiació de l’immoble. Per iniciar aquest 
procés, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat va apro-
var inicialment la Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) que permet a 
l’Ajuntament canviar la qualificació urbanística i adquirir l’edifici per fer-hi equi-
paments públics, la creació d’habitatges dotacionals i catalogar-lo per protegir-ne el 
patrimoni.

Tot i això, el 20 de juliol de 2020, la Congregació dels Pares Paüls va tornar a 
sol·licitar el desallotjament de l’immoble (sol·licitud que no va ser notificada a la de-
fensa fins al dia 28 de setembre de 2020 pel part del mateix Jutjat d’Instrucció n.º 8 
de Barcelona), fet pel qual el projecte de la Casa Buenos Aires, es torna a trobar en 
perill de desallotjament, novament amb data oberta.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu posicionament a favor de la preservació del patrimoni arqui-

tectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires i posa en valor el retorn social 
i comunitari de les activitats que desenvolupen a l’espai «Casa Buenos Aires» les 
veïnes del poble de Vallvidrera.

2. Manifesta la seva posició contrària al procés de desnonament de la Casa Bu-
enos Aires i a favor de la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural i social.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat i a l’Ajuntament de 
Barcelona a: 

3. Mediar amb la Congregació dels Pares Paüls per tal d’aturar el desallotjament 
i arribar a un acord que permeti que la Casa Buenos Aires pugui continuar tenint 
un us social i comunitari.

4. Remetre un escrit al Jutjat d’instrucció número 8 de Barcelona/Procediment 
Executori: 74/2020 Secció: E sol·licitant la suspensió del desnonament, acreditant la 
necessitat que la casa Buenos Aires segueixi formant part del teixit comunitari de 
Vallvidrera, donant resposta a la falta d’equipaments i a l’emergència habitacional 
que pateix el poble català, i en concret el districte Sarrià-Sant Gervasi i la ciutat de 
Barcelona.

5. En el sí de les seves competències, utilitzar totes les eines institucionals i ad-
ministratives necessàries per tal de preservar i protegir el patrimoni arquitectònic, 
cultural i social de la Casa Buenos Aires, davant el perill de desaparició que es deri-
va dels acords de compravenda entre la Congregació dels Pares Paüls i la societat 
limitada London Private Company.
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6. En el sí de les seves competències, comprometre’s a invertir en equipaments 
i serveis en el Districte de Sarrià Sant Gervasi, per tal de reequilibrar la historia 
manca d’inversions en el Districte com venen reclamant els veïns de forma reiterada, 
exemple del qual és l’actuació veïnal a la Casa Buenos Aires.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
José Rodríguez Fernández, diputat GP ERC; Glòria Freixa i Vilardell, diputada 

GP JxCat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP; Maria Sirvent Escrig, 
diputada SP CUP-CC

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: José Rodríguez Fernández, del GP ERC, Glòria Freixa i Vilardell, del GP 
JxCat, GP CatECP, Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 83372).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
09.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020.

Proposta de resolució sobre Colòmbia
250-01592/12

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

Reg. 83675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

A la Mesa del Parlament
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ruben 
Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Instituci-
onals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Susanna Segovia Sánchez, 
portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, portaveu 
a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre sobre Colòmbia per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Exposició de motius
El passat 26 de setembre es van complir 4 anys de la signatura de l’Acord de Pau 

per a la terminació del conflicte i la construcció d’una pau estable i duradora a Co-
lòmbia. La implementació integral de l’Acord de Pau és un mesura crucial per supe-
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rar la situació estructural de violència i la crisi de drets humans i per transitar cap a 
un país més igualitari i democràtic.

No obstant això, diferents instàncies nacionals i internacionals alerten d’una 
manca de compromís governamental amb la implementació integral de l’Acord, la 
qual cosa està contribuint a generar un nou escenari generalitzat de violència i un 
aprofundiment de la crisi de drets humans al país. A més, preocupa que la gestió 
governamental de la situació provocada per la pandèmia del Covid19, hagi posat 
encara més en evidència les profundes desigualtats socials existents i hagi facilitat 
l’impuls d’un marc jurídic regressiu i limitant de drets econòmics i socials. Hi ha 
també inquietud per les declaracions de funcionaris del Govern que s’han posicionat 
obertament en contra de les recents decisions judicials la Cort Suprema de Justícia.

Així mateix, un dels pilars bàsics de l’Acord de Pau, el Sistema de Justícia Tran-
sicional, ha sofert injustificables atacs i assenyalaments contra la seva independèn-
cia i autonomia. Tant la Jurisdicció Especial per a la Pau (JEP), com la Comissió 
d’Aclariment de la Veritat (CEV), o la Unitat de Recerca de Persones donades per 
Desaparegudes (UNBPD), han estat objecte d’atacs reiterats per part de funcionaris 
de l’actual Govern i han manifestat falta de finançament per a l’adequat desenvolu-
pament de les seves funcions en detriment dels drets de les víctimes considerades el 
centre de l’Acord de Pau.

Les massacres contra la població civil i els assassinats de persones defensores i 
líders i lideresses socials van en augment, mentre que no hi ha avenços en matèria 
de garanties per a la defensa dels drets humans. L’Oficina de les Nacions Unides per 
als Drets Humans (OACNUDH) a Colòmbia va registrar, en el primer semestre de 
2020, 33 massacres i al menys 97 homicidis contra persones defensores. També, la 
Missió de Verificació a Colòmbia de l’ONU va assenyalar l’homicidi de 41 persones 
en procés de reincorporació en aquest mateix període. Un recent informe elaborat 
per les tres principals plataformes d’organitzacions i col·lectius de drets humans de 
Colòmbia, xifra en 623 els assassinats de persones defensores des de l’inici de l’ac-
tual Govern a l’agost de 2018 i 230 els homicidis d’ex-combatents de les FARC-EP 
des que van subscriure l’Acord de Pau l’any 2016.

D’altra banda, existeixen evidències d’una presència cada vegada més activa i 
violenta de grups armats il·legals, alguns vinculats al narcotràfic i altres economies 
il·legals, que aguditzen el conflicte armat i les vulneracions de drets humans espe-
cialment a les zones abandonades després de les signatura de l’Acord de Pau per 
l’ex-guerrilla de les FARC, en les quals no hi ha una presència integral per part de 
l’Estat. S’ha registrat en diferents departaments de país presència de l’Exèrcit d’Alli-
berament Nacional, ELN, de dissidències de les FARC i sobretot una notable expan-
sió d’organitzacions successores del paramilitarisme, que operen segons algunes 
fonts, en aproximadament el 90% del territori colombià.

En matèria de seguretat, s’ha produït una militarització creixent de la vida social 
que contribueix a augmentar l’espiral de violència que es viu als territoris. Tam-
bé s’han denunciat operacions il·legals de la intel·ligència militar i d’organismes de 
seguretat de l’Estat en contra de persones defensores, opositors polítics i fins i tot 
magistrats de les altes Corts, la qual cosa ha portat a la Comissió Interamericana 
de Drets Humans a reiterar que la vigilància il·legal a Colòmbia és una pràctica sis-
temàtica.

A més, i partir del mes d’agost de 2020, la mobilització social que s’ha produït 
al país en resposta a les polítiques aplicades pel Govern nacional s’ha vist fortament 
reprimida per la Força Pública i així, s’han denunciat assassinats, detencions arbi-
tràries, agressions i ús excessiu de la força contra la població civil. En aquest sen-
tit, el passat 22 de setembre la Cort Suprema de Justícia va ordenar a les autoritats 
adoptar accions per garantir l’exercici del dret a la protesta pacífica.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata la necessitat que el Govern colombià realitzi un pla detallat per a la 

implementació integral de l’Acord de Pau que garanteixi una presència estatal en tot 
el país, especialment a les zones amb els nivells més crítics de violència. És urgent 
que aquesta implementació es realitzi amb la participació activa de les comunitats 
i estigui orientada a la garantia de drets, béns i serveis i no a la militarització dels 
seus territoris.

2. Manifesta el seu suport al Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i 
Garanties de No Repetició i i considera essencial el garantiment del seu funciona-
ment, independència i autonomia.

3. Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen les persones defensores de 
drets humans i líders i lideresses socials a Colòmbia i insta el Govern colombià 
a dissenyar i aplicar una política pública integral i eficaç en matèria de garanties, 
prevenció i protecció en totes les regions de país que inclogui el que està previst a 
l’Acord de Pau. Específicament, creu necessari que es realitzin investigacions ràpi-
des i imparcials per arribar als responsables materials, intel·lectuals i les seves es-
tructures –incloent l’aclariment dels vincles amb elits polítiques, econòmiques i mi-
litars–, i que s’enforteixin les mesures col·lectives de prevenció i protecció tenint en 
compte l’enfocament diferencial ètnic, territorial, gènere, edat, etc.

4. Constata que cal impulsar de forma integral les mesures acordades en el punt 
3.4 de l’Acord de Pau. Concretament a dissenyar una Política pública efectiva de 
desmantellament dels grups hereus del paramilitarisme a través de la Comissió Na-
cional de Garanties de Seguretat i avenços en les investigacions de la Unitat Espe-
cial de Recerca de la Fiscalia per al Desmantellament d’Organitzacions Criminals.

5. Reconeix la necessitat d’emprendre una reforma estructural de la Força Pública, 
enfortint un sistema institucional de controls civils, una rendició de comptes que impe-
deixi l’ús ofensiu de la intel·ligència militar i d’altres organismes de l’Estat, i a establir 
una política pública que garanteixi el dret a la mobilització social i la protesta pacífica.

6. Trasllada aquesta Resolució al Govern de la Generalitat perquè faci les ac-
cions oportunes davant del Govern espanyol per tal que s’avanci en la direcció del 
text aprovat.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
Francesc de Dalmases i Thió, GP JxCat; Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC; 

Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Carles Riera Albert, SP CUP-CC; porta-
veus a la CAERIT 

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 83676).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
09.11.2020 al 10.11.2020).
Finiment del termini: 11.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 03.11.2020.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la 
gent gran
302-00249/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83766; 84080; 84082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (RG. 83766)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la gent gran (tram. 
302-00249/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 6

6. Fer publiques, abans que acabi l’any 2020, les dades d’evolució de la depen-
dència a Catalunya de l’any 2020 al web del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 13

13. Fer efectiu en el termini màxim de un mes, l’actualització de les tarifes base 
dels serveis a la dependència, tal com estava establert en el pacte de pressupostos 
realitzat entre el Govern i el grup parlamentari Catalunya en Comú Podem.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 14

14. Reforçar, en el termini màxim de 15 dies, tots els mitjans necessaris (perso-
nal, material, test garantits, atenció sanitària...) per a fer front a la segona onada de 
Covid-19, que ja està afectant novament a les residències.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada;  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 84080)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la gent gran (tram. 302-00249/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2.bis

2. Bis El Parlament constata la necessitat d’un compromís real i efectiu per part 
del Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya amb l’objectiu d’establir els acords 
urgents i necessaris que garanteixin les millores necessàries en el sistema del finan-
çament de la llei de dependència.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada; GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 84082)

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la gent 
gran (tram. 302-00249/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. El Parlament constata que el Govern de l’Estat ha reduït, en el període 2010-
2019, un 27% les aportacions al Govern de la Generalitat per al finançament de les 
polítiques de protecció social i que, malgrat aquest fet, el Govern de la Generalitat 
ha recuperat la depesa en polítiques socials i fins hi tot superat la despesa que feia 
l’any 2010.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. El Parlament constata que el Govern de l’Estat mai ha acomplert amb el paga-
ment del que li correspon quant al sistema d’atenció a la dependència i l’autonomia 
personal, comportant això una sobrecàrrega al Govern de la Generalitat, de mane-
ra que malgrat abocar-hi més recursos dels que li pertoca, es continuen acumulant 
llistes d’espera.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

3. Instar al Govern de l’Estat, en la seva competència de fixar la normativa bà-
sica establida en el catàleg de prestacions bàsiques, a establir la teleassistència com 
a dret subjectiu per a aquelles persones dependents que no visquin en centres resi-
dencials, així com també l’acompanyament en finançament que faci possible el seu 
desplegament.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4. Fer efectiu, abans del 30 de novembre de 2020, tots els pagaments pendent per 
part del Govern a l’àmbit residencial, tant aquells que es deriven de l’aprovació del 
Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
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relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de 
determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el 
Pla de contingència per a residències.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Fer efectiu, abans del 30 de novembre de 2020, tots els pagaments pendents de 
les places residencials buides, ja siguin en règim de concertació, col·laboració o de Pres-
tacions Vinculades a Residència, des del finiment de l’estat d’alarma fins a mitjans del 
mes de setembre de 2020, quan es van autoritzar l’entrada de nous residents.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Publicar cada mes a l’Informe Mensual d’Execució dels pressupostos el destí i 
la quantitat dels recursos rebuts per part del Govern de l’Estat, des de l’inici de l’es-
tat d’alarma fins el dia d’avui.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

10. Seguir treballant per intensificar la reducció la burocràcia administrativa per 
accedir a prestacions i serveis de la Dependència, tal com han fet altres Comunitats 
Autònomes.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11. Reforçar, abans que acabi l’any 2020, el Pla de contingència per als serveis no 
residencials com a resposta a la pandèmia de la Covid19.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

12. Concertar, en el termini d’un mes, les places de centre de dia de Mont Roig 
del Camp (Tarragona) tal com marca el conveni signat entre la Generalitat de Ca-
talunya i l’Ajuntament l’any 2010. Tanmateix, Programar els concerts de places de 
centre de dia i residencials de tots els convenis signats amb ajuntaments des del 
2016.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic
302-00250/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83871; 84054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83871)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic (tram. 302-00250/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a la lletra A del punt 2

A. Impulsar la reactivació i reconversió del model turístic cap a un model basat 
en la sostenibilitat, la responsabilitat social i la qualitat; l’arrelament en el territori; 
que respecti el medi ambient sense increments residencials ni infraestructures in-
sostenibles.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició a la lletra A del punt 3

A. Fer les modificacions legislatives necessàries per eliminar la perpetuïtat de 
les llicències turístiques quan s’acullin al sistema de la LAU a les zones on el mercat 
d’habitatges estigui tensionat.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició a la lletra B del punt 3

B. Revertir les mesures previstes en el nou decret de turisme de Catalunya, apro-
vat pel Govern el passat 4 d’agost, que permeten que qualsevol propietari a Cata-
lunya pugui destinar un habitatge a lloguer turístic 365 dies l’any i limitar-ho a un 
mes a l’any, mitjançant la figura de «llars compartides», per frenar l’especulació de 
l’habitatge.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5

5. Realitzar un estudi/diagnosi de l’ocupació registrada a les diferents destina-
cions turístiques la passada temporada per tal de prioritzar adequadament els ne-
cessaris ajuts al sector i planificar millor les campanyes de promoció i màrqueting.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 6

6. Dur a terme un pla d’ajuts i incentius adreçats a la xarxa d’Albergs de la Jo-
ventut.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rafel Bruguera Batalla, diputat,  

GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 84054)

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic 
(tram. 302-00250/12).

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

2. Revisar el contingut dels vigents plans estratègic i de màrqueting de Catalunya 
2018-2022 per adaptar-los al nou escenari generat per la Covid19.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i refosa dels punts 4.a.2, 4.b i 4.c

4.a.2. Instar la Inspecció de Treball a vetllar pel compliment de la normativa la-
boral i fer respectar els drets laborals dels treballadors i treballadores.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de 
les violències en els centres educatius
302-00251/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83875; 84042; 84079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

Reg. 84476 / Coneixement: Presidència del Parlament, 03.11.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83875)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Esther Niubó Cidoncha, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències en els 
centres educatius (tram. 302-00251/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

El Parlament de Catalunya condemna els casos d’agressions en els centres edu-
catius i mostra el seu suport a les joves i els joves agredits, a aquelles i aquells que 
van alçar la veu i a les i els que no ho han fet. Així com certifica que les aules han 
de ser espais segurs per als estudiants, i que l’abús de poder dels agressors i els seus 
encobridors no han de tenir lloc en els centres educatius i no quedaran impunes.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat al punt 2

Nou apartat) Vetllar pel compliment estricte del protocol de prevenció, detecció i 
intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat que, entre d’altres, obliga 
les direccions dels centres educatius a comunicar qualsevol coneixement o sospita 
d’una situació de violència masclista per part de qualsevol membre de la comunitat 
educativa a Inspecció d’Educació.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat al punt 2

Nou apartat) Personar-se davant de la Justícia davant dels casos de què es tenen 
coneixement de violència comesos als centres educatius.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Esther Niubó Cidoncha, diputada;  

GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 84042 I 84476)

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Imma Gallardo Barceló, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’abordatge de les violències en els centres educatius (tram. 302-00251/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 2 apartat a 

a. Garantir que en el termini de 3 cursos tots els centres educatius del Servei 
d’Educació de Catalunya han introduït l’educació sexual i afectiva i la perspectiva 
de gènere de manera transversal al llarg de totes les etapes de l’educació obligatòria 
en el seu projecte educatiu, tenint-ho en compte en el primer i segon cicle d’educa-
ció infantil.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu; Imma Gallardo Barceló, diputada, GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 84079)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’abordatge de les violències en els centres educatius (tram. 302-
00251/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del subapartat iii de la lletra b) del punt 2

2. b) iii Dotar a les oficines judicials dels recursos personals i materials adequats 
i necessaris perquè la Justícia i els seus servidors puguin continuar fent la seva la-
bor de garantir el millor interès dels menors, els drets fonamentals i la seva tutela 
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judicial efectiva en condicions laborals dignes i que permetin un funcionament més 
àgil i ràpid de la Justícia.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra c) del punt 2

2. c) Crear una Unitat de Suport a les Víctimes de Violències dins del Depar-ta-
ment d’Educació (USVV) vinculada a un canal de comunicació directa (What-sApp,  
bústia o similar). Aquesta unitat haurà de gestionar tots els casos que arribin i co-
ordinar el seu abordatge garantint una actuació sense demora i l’escolta activa a les 
víctimes amb la col·laboració estreta de la Fiscalia.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020.
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de les 
llengües en els mitjans de comunicació públics
302-00253/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 83876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

Reg. 84481 / Coneixement: Presidència del Parlament, 03.11.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83876 

I 84481)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües en els mitjans de co-
municació públics (tram. 302-00253/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. El Parlament constata la necessitat de realitzar els canvis legislatius oportuns 
que substitueixin l’actual règim de sancions pel que fa a la retolació dels establi-
ments recollits al Codi de Consum de Catalunya, per polítiques de foment de la re-
tolació dins dels termes que marca l’actual llei.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació dels punts 3,4,5 i 6

3. Manifestar que els poders públics han de protegir i respectar l’ús per part dels 
ciutadans de qualsevol de les tres llengües oficials de Catalunya –el català, l’aranès 
i l’espanyol– que suposen un dret i una riquesa per a tots els catalans, condemnant 
qualsevol acte d’assetjament o atac que pugui produir-se per fer-ne ús d’aquesta 
lliure elecció.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 8 bis

8 bis. Garantir recursos econòmics, tècnics i humans necessaris a les persones 
sordes de Catalunya, especialment durant tota la seva etapa educativa i en l’accés a 
tota oferta cultural, tant si han optat per la llengua oral com per la llengua de sig-
nes catalana.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 14

14. Dotar el sistema educatiu dels recursos necessaris per assegurar que, en fina-
litzar l’educació bàsica, tot l’alumnat assoleixi el domini ple i equivalent en llengua 
castellana i catalana a Catalunya, i occità-aranès a l’Aran, així com un ús funcional 
de l’anglès o tercera llengua.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 18

18. Dotar dels recursos necessaris al Canal Parlament, per tal que pugui incor-
porar en les emissions de les sessions plenàries un sistema de subtitulació.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Raúl Moreno Montaña, diputat,  

GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca 
d’acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia
302-00254/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 84043; 84081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 84043)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d’acompanyament a les 
empreses en la gestió de la pandèmia (tram. 302-00254/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 1 bis a l’apartat 2

1 bis. Acompanyar a les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les 
restriccions a l’activitat adoptades pel Govern per a contenir la propagació de la 
Covid-19 amb un pla de suport en l’àmbit fiscal. Aquest pla fiscal s’ha de centrar en: 

a) Aprovar, per als anys 2020 i 2021, una moratòria en l’exigibilitat dels impostos 
i taxes de la Generalitat que graven les activitats relacionades amb l’activitat turís-
tica, de restauració i d’hostaleria.

b) Ajornar, sense interessos de demora, el pagament de les autoliquidacions pen-
dents d’impostos i taxes pròpies.
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c) Crear, en els tributs cedits parcialment i en els impostos propis, bonificacions 
fiscals a les noves contractacions i Inversions realitzades pels sectors afectats per les 
restriccions d’activitats.

d) Promoure entre els ajuntaments i la resta ens locals, respectant en tot cas l’au-
tonomia local, l’adopció de mesures que suspenguin el pagaments de taxes i tributs 
municipals durant el 2020 i 2021, així com importants descomptes en els exercicis 
2022 i 2023.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 2 bis a l’apartat 2

2 bis. Ampliar, almenys un any i mig negociable, els períodes de carència de les 
ajudes i línies de finançament ICF i instar el Govern d’Espanya a adoptar aquesta 
mateixa ampliació dels període de carència en les línies de finançament ICO.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat,  

SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 84081)

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d’acom-
panyament a les empreses en la gestió de la pandèmia (tram. 302-00254/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.5

2.5. Demanar al Gobierno de España dotació pressupostària i mesures de sus-
pensió d’obligacions a les empreses afectades per a pal·liar els efectes de les mesures 
adoptades per a pal·liar el Covid-19.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats 
pressupostàries
302-00255/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 84091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 84091)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Gemma Geis 

i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
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menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats pres-
supostàries (tram. 302-00255/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 1

1. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a aprovar un se-
guit de mesures que fomentin l’economia social i cooperativa i un teixit productiu 
local amb retorn social i ambiental i amb perspectiva feminista, tals com: 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat 1.b

1.b. Realitzar campanyes per fomentar el consum en establiments i comerços de 
proximitat.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat 1.d

1.d. Facilitar la rebaixa del pagament del lloguer, dels establiments que s’han 
vist obligats a tancar a causa de les mesures impulsades pel govern de la Generali-
tat per front al Covid-19.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat 1.e

1.e. Impulsar Ia comercialització, i/o Ia venda mitjançant internet o qualsevol 
mitjà telemàtic de tota classe de productes i serveis de lícit comerç. 

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 2

2. El Parlament de Catalunya insta al govern de Ia Generalitat a aprovar un se-
guit de mesures per garantir el dret a l’habitatge i unes condicions de vida dignes i 
que contemplin: 

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 2.a

2.a. Destinar recursos per combatre el sensellarisme promovent, conjuntament 
amb les administracions locals, Ia reutilització d’immobles que han quedat buits a 
conseqüència del covid 19, i destinar recursos al lloguer d’aparthotels en desús per 
tal de destinar-los al reallotjament de famílies desnonades.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 2.b

2.b. Decretar la prohibició de talls de subministrament de serveis bàsics.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 2.c

2.c. Augmentar els recursos destinats a rehabilitar el parc d’habitatge públic i a 
fomentar l’accés a l’habitatge mitjançant formes alternatives a la propietat privada.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 2.d

2.d. Instar a la SAREB a cedir els seus habitatges a la Generalitat de Catalunya 
per tal de destinar-los a lloguer social.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 2.f

2.f Desplegar completament la Renda Garantida de Ciutadania.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 2.g

2.g Augmentar les inspeccions als centres de treball per controlar el compliment 
de les mesures de seguretat i salut laboral i sanitàries, aquesta última dins de les 
competències de la Inspecció de Treball segons la nova redacció del Reial decret llei 
21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per 
fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 4.a

4.a Fomentar les finances ètiques i cooperatives fent difusió de la seva activitat 
en el marc de l’economia social, mutualisme i cooperativisme, pet tal de promoure 
que les administracions públiques treballin amb entitats de finances ètiques, mutu-
alitats i cooperatives.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 5.a

5.a Instar al govern de l’Estat espanyol a crear un impost «Covid19» per a grans 
empreses que hagin vist augmentats els seus beneficis gràcies a la situació d’emer-
gència sanitària.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 6.a

6.a Enfortir l’estat del benestar utilitzant la contractació per a fer polítiques pú-
bliques tals com millorar el medi ambient, fomentar la millora de les condicions 
socials i laborals, incorporar al mercat de treball les persones amb risc d’exclusió 
social i impulsar la participació de les PIME i les entitats d’economia col·laborativa 
i del tercer sector social.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 7.a

7.a Basar la reactivació econòmica i la protecció social en el reforçament de la 
capacitat productiva i de la capacitat del sistema sanitari, en la reducció de les des-
igualtats accentuades pel Covid-19 i en l’acceleració de la transició cap a un model 
econòmic més sostenible i resilient.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Gemma Geis i Carreras, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició 
de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i 
salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es 
tramita al Congrés dels Diputats
302-00256/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 84089; 84092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 84089)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de 
prevenció, extinció d’incendis i salvament en el marc del sistema nacional de protec-
ció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats (tram. 302-00256/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió en el punt 3

3. Condemna qualsevol atac i intent de desmantellament del model català i de 
prevenció, extinció d’incendis i salvament.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

4. Lamenta el dèficit d’inversió que ha patit el Cos de Bombers de la Generalitat 
durant la darrera dècada, així com l’incompliment del Pla Estratègic 2017-2022 i 
l’endarreriment en el desplegament del Projecte Bombers 2025.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Revisar i reformular el sistema català d’emergències mitjançant un gran acord 

de país que impliqui les institucions i els actors afectats. Entre els objectius d’aques-
ta revisió hi haurà l’adequació del sistema als nous riscos i emergències, la clari-
ficació i optimització de les funcions de cada cos, la racionalització dels recursos 
públics que es destinen al sistema i la dignificació de les condicions de treball del 
personal professional i voluntari.

b) Aprovar una nova Llei d’Emergències de Catalunya, adequada als nostres 
temps, que substitueixi l’actual llei de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments 
de 1994 i l’actual llei de Protecció civil de 1997.

c) Potenciar les possibilitats formatives, per a bombers professionals i voluntaris, 
de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, tot adequant-ne les instal·la-
cions i dotant-la dels formadors necessaris per atendre la preparació de les noves 
promocions.

d) Establir mesures per afavorir la incorporació de dones als cossos de bombers.
e) Iniciar la negociació amb el Govern de l’Estat per aconseguir el traspàs tant 

dels serveis de salvament marítim com de les funcions del SEPRONA.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 84092)

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

el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de 
llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament en el 
marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats 
(tram. 302-00256/12).

Esmena 1
GP Republicà
D’addició

4. Insta al Govern de la Generalitat a exigir al govern espanyol el respecte a 
l’autonomia i competències territorials per desenvolupar el seu propi model d’emer-
gències.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
sobre el col·lapse del sistema de cites per a tramitar les targetes 
d’identitat d’estranger
401-00045/12

ACORD DE LA JUNTA

03.11.2020

El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la ciutadania d’origen es-
tranger resident a Catalunya que fa mesos que està patint els greuges del gran col-
lapse de la seu electrònica de cita prèvia de la Policia Nacional per a prendre les 
empremtes i tramitar la targeta d’identitat d’estranger (TIE).

El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per aquesta situació 
de col·lapse del sistema de cites, que s’agreujarà a partir del desembre, quan venci 
la pròrroga de sis mesos de les autoritzacions de residència i treball que caducaven 
durant la vigència de l’estat d’alarma.

El fet de no disposar de la targeta d’identitat té greus conseqüències per a les per-
sones d’origen estranger: per a accedir al treball, formalitzar contractes de lloguer, 
operar amb el compte bancari, fer tràmits administratius, com l’examen del carnet 
de conduir, viatjar a l’estranger o fer determinats tràmits d’estrangeria, com el rea-
grupament familiar, entre d’altres.

El mateix Defensor del Poble ha emès diverses recomanacions (el novembre del 
2019 i el juny del 2020) adreçades al Govern d’Espanya per a resoldre aquesta situa-
ció de col·lapse, recomanacions que fins ara no han estat escoltades.

Aquesta situació, que perjudica les persones més vulnerables i fomenta, indirec-
tament, la corrupció, ha estat denunciada per moltes entitats socials i per organitza-
cions sindicals.

El Parlament de Catalunya considera que les dificultats en els tràmits inicials i 
la falta de cites per a renovar les targetes de residència i treball minven els drets i la 
llibertat de les persones estrangeres que són ciutadans del país.

El Parlament de Catalunya denuncia la impossibilitat d’aconseguir les cites i 
considera que aquest fet representa una clara discriminació en el dret a l’accés àgil 
i eficaç a l’Administració publica, ja que és totalment incompatible amb els princi-
pis de servei efectiu, simplicitat, claredat, proximitat i eficiència en l’assignació de 
recursos públics que estableix la Llei de l’Estat 39/2015, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques.

Finalment, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb una socie-
tat lliure de desigualtats i discriminacions i amb la cerca de solucions als problemes 
estructurals.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula 

i Paretas, GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus; Carles Riera 
Albert, representant SP CUP-CC
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda en substitució del president de la Generalitat davant el Ple 
per a informar sobre les darreres mesures adoptades per a contenir 
el brot epidèmic de Covid-19
350-00017/12

ANUNCI

Anunci: conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
(reg. 84208).
Coneixement: Mesa del Parlament, 03.11.2020.

A la Presidència del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda, en substitució del president de la Generalitat d’acord amb el Decret 14/2020, 
de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat, i a l’empara del que 
preveu l’article 172.1 del Reglament del Parlament de Catalunya

Sol·licito:
Comparèixer davant el Ple del Parlament, al més aviat possible, per tal d’infor-

mar de les darreres mesures preses pel Govern de la Generalitat per contenir el brot 
epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.

Informo:
Que en el decurs del mateix debat intervindrà la consellera de Presidència, Hble. 

Sra. Meritxell Budó Pla, d’acord amb l’article 85.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 2 de novembre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre l’inici del curs escolar 2020-2021
355-00219/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió d’Educació, tinguda el 
03.11.2020, DSPC-C 602.
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Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre les mesures previstes per a afrontar l’emergència 
educativa
355-00223/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió d’Educació, tinguda el 
03.11.2020, DSPC-C 602.

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre l’organització, les directrius tècniques i les 
mesures de prevenció i protecció de la Covid-19 que s’aplicaran per 
a obrir els centres educatius el curs 2020-2021
355-00224/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió d’Educació, tinguda el 
03.11.2020, DSPC-C 602.

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre els protocols sanitaris per a l’inici del curs escolar 
2020-2021
355-00225/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió d’Educació, tinguda el 
03.11.2020, DSPC-C 602.

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Oficina 
d’Activitats de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de facilitació de l’activitat econòmica
353-01004/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 02.11.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat 
econòmica
353-01015/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 02.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell General 
de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació 
de l’activitat econòmica
353-01021/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de facilitació de 
l’activitat econòmica», el 02.11.2020.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 6205/2019, interposat pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, contra l’acord de la Mesa del Parlament del 25 de 
setembre de 2019 d’admissió de propostes de resolució sobre 
l’autodeterminació
383-00017/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del mismo, 

según tiene acreditado en el procedimiento correspondiente al recurso de amparo 
avocado núm. 6205-2019, ante el Tribunal Constitucional comparece y como mejor 
en derecho proceda

Dice
1. Que en fecha 3 de agosto de 2020, el Parlamento de Cataluña recibió comu-

nicación del Pleno del Tribunal Constitucional por la que se requería para que en el 
plazo de diez días remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
relativas al Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de septiem-
bre de 2019.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 1 de setiembre de 2020, adoptó el Acuer-
do de personarse en el procedimiento de Recurso de amparo avocado núm. 6205-
2019, promovido por el Grupo Parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, 
contra el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de septiembre 
de 2019.

3. Que en fecha 14 de setiembre de 2020, el Parlamento de Cataluña a través de 
su representación procesal, evacuando el trámite conferido y conforme a lo solicita-
do, aportó certificación de las actuaciones parlamentarias solicitadas.
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4. Que, mediante diligencia de ordenación de 24 de septiembre de 2020, notifi-
cada a esta parte el 5 de octubre de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional ha 
tenido por personado al Parlamento de Cataluña en el recurso de referencia y por 
recibida la documentación aportada, concediéndole un plazo de veinte días para 
presentar alegaciones.

5. Que, evacuando el trámite conferido esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones

I. Objeto del recurso
El presente recurso de amparo constitucional se interpone contra el Acuerdo de 

la Mesa del Parlamento de 25 de septiembre de 2019 que admite a trámite, en el mar-
co del debate sobre la orientación política general del Gobierno, la Propuesta de re-
solución 1 presentada por el Subgrupo Parlamentario CUP– Crida Constituent: «Un 
acuerdo para la autodeterminación, la amnistía y los derechos Civiles y políticos», 
y la Propuesta de resolución I presentada por los Grupos Parlamentarios Republicà, 
JxCat y el Subgrupo Parlamentario CUP– Crida Constituent: «Para una respuesta de 
consenso ante la sentencia del juicio al procés», contra el Acuerdo de la Mesa del 
Parlamento de 26 de septiembre de 2019 que denegó la solicitud de reconsideración 
del anterior acuerdo planteada por el Grupo Parlamentario de Ciutadans y contra 
todas aquellas decisiones y actuaciones del Presidente del Parlamento tendentes a 
hacer efectivos los dos acuerdos anteriores, pues en opinión del Grupo recurrente 
todos ellos vulneran facultades que conforman el núcleo de la función representativa 
de los diputados demandantes (art. 23.2 CE) e, indirectamente, el derecho de todos 
los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes 
(art.23.1 CE).

Afirman los diputados recurrentes que la admisión y tramitación por la Mesa del 
Parlamento de las dos Propuestas de Resolución antes citadas vulnera el artículo 
23.2 CE, en cuanto dichas resoluciones traen causa de la Resolución 1/XI y tienen 
por finalidad dejar sin efecto la nulidad por inconstitucionalidad de la Resolución  
1/XI, siendo su contenido contrario al orden constitucional y a lo dispuesto en di-
versas sentencias y autos dictados por el Tribunal Constitucional (SSTC 42/2014, 
259/2015, 90/2017, 114/2017, 136/2018, 98/2019 y AATC 24/2017, 123/2017, 
124/2017 y 144/2017) y que, en consecuencia, debían haber sido inadmitidas a trá-
mite por la Mesa del Parlamento en cumplimiento de los diversos requerimientos 
explícitos que ese Alto Tribunal ha dirigido a la Cámara y a sus autoridades de im-
pedir o paralizar cualquier iniciativa que pretenda tal fin.

En efecto, una vez más, el objeto de este proceso reside en determinar el alcance 
de la función de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias 
por parte de las mesas de las cámaras y su relación con el contenido de los derechos 
reconocidos por el artículo 23 CE.

Concretamente, se trata de dilucidar si, en el caso de las dos propuestas de re-
solución que nos ocupan, se daban las circunstancias excepcionales necesarias exi-
gidas por la jurisprudencia constitucional para que la Mesa del Parlamento, no solo 
estuviese facultada sino que resultara obligada a inadmitir a trámite esas iniciativas 
parlamentarias concretas, pues, solo en este último supuesto cabe entender vulnera-
do el ius in ufficium de los recurrentes de acuerdo con la ya abundante jurispruden-
cia constitucional sobre esta materia.
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II. Condiciones o circunstancias excepcionales que de acuerdo con 
la doctrina del Tribunal Constitucional determinan que la Mesa de las 
cámaras al admitir a tramite una iniciativa parlamentaria vulnere los 
derechos reconocidos por el articulo 23.2 de la CE
La jurisprudencia constitucional sobre la función de calificación de las mesas 

parlamentarias y, más concretamente, en torno a las situaciones excepcionales en 
las que dichos órganos parlamentarios pueden realizar una verificación de la cons-
titucionalidad del contenido de una iniciativa parlamentaria, es abundante (SSTC 
124/1995, 10/2016, 107/2016, 4/2018, 47/2018, entre otras).

En efecto, existe ya una consolidada doctrina constitucional acerca de las fa-
cultades de las Mesas respecto a la admisión y tramitación de las iniciativas parla-
mentarias sobre las que planean serias dudas de constitucionalidad, pero, por lo que 
interesa al objeto de este recurso, es decir, a cuando la admisión de una iniciativa 
parlamentaria de posible contenido inconstitucional comporta la vulneración del ius 
in ufficium de los diputados, esa doctrina se contiene en tres resoluciones del Alto 
Tribunal, las SSTC 46/ 2018 y 47/2018, de 26 de abril, y la STC 96/2019 de 15 de 
julio.

En dichas sentencias el Tribunal Constitucional considera que, en determinados 
casos, muy excepcionales, se impone a las mesas parlamentarias una obligación y 
no solo una facultad de inadmitir a trámite determinadas iniciativas vinculadas con 
aquellas otras sobre las que ya se han producido determinados pronunciamientos de 
este Tribunal Constitucional, y, sólo cuando se incumple conscientemente ese deber 
de inadmitir fundado en un mandato del Tribunal, se produce una lesión del ius in 
ufficim de los recurrentes.

En efecto, en la STC 46/2018 el Alto Tribunal mientras se reafirma en que «en 
aquellos supuestos en los que la Mesa admita a trámite una iniciativa, esta deci-
sión no podrá, en principio, considerarse lesiva del derecho al ius in ufficium de 
los parlamentarios aunque incurra en evidentes infracciones constitucionales (SSTC 
107/2016, FJ 3; 108/2016, FJ 3, y 109/2016, FJ 4) pues, por manifiestas que sean las 
vulneraciones de la Constitución que pueda contener, su admisión a trámite ni im-
pide a los parlamentarios el ejercicio de su cargo público ni conlleva una restricción 
del mismo, ya que, como regla general, la inconstitucionalidad de la iniciativa ad-
mitida a trámite no incide en el ejercicio de sus funciones representativas» distingue 
este supuesto de aquel en que la admisión a trámite de una iniciativa «constituye un 
incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional», pues «el 
debido respeto a las resoluciones del Tribunal Constitucional, y en definitiva, a la 
Constitución que incumbe a todos los ciudadanos y cualificadamente a los cargos 
públicos les impide participar en un procedimiento parlamentario que tenga como 
objeto tramitar una iniciativa que de forma manifiesta desobedezca una decisión 
de este Tribunal. Es, por tanto, el incumplimiento patente de este deber lo que de-
termina que la mesa, al admitir la propuesta, incurra en las referidas vulneraciones 
constitucionales» y se produzca una vulneración del ius in ufficium de los miem-
bros de la Cámara, pues les sitúa en la disyuntiva de participar en el procedimiento 
e infringir el deber de acatar la Constitución observando lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional o no participar y desatender las funciones representativas inherentes 
a su cargo.

En todo caso, el propio Tribunal, en esa misma Sentencia limita la vulneración 
de los derechos reconocidos por el artículo 23.2 CE por la admisión de iniciativas 
parlamentarias a los supuestos en que «la Mesa tramite la iniciativa a sabiendas de 
que existe una resolución de este Tribunal que le impide darle curso», es decir debe 
incumplir conscientemente el deber de no dar curso a la iniciativa parlamentaria 
concreta de que se trate.

Resumiendo, de la doctrina constitucional establecida en estas tres sentencias se 
deriva que, en algunos casos muy excepcionales, se impone a las mesas parlamenta-
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rias una obligación y no sólo una facultad de inadmitir a trámite determinadas ini-
ciativas parlamentarias. Concretamente, las mesas parlamentarias están obligadas a 
no dar curso a aquellas iniciativas cuya admisión suponga un incumplimiento mani-
fiesto de lo resuelto por el Tribunal constitucional, y, solo cuando dicha admisión se 
haga a sabiendas de estar desobedeciendo lo resuelto por el Alto Tribunal.

Así, el deber de inadmisión requiere que al tomar la decisión, la Mesa tuviera 
ante sí, no sólo la constatación de la manifiesta inconstitucionalidad de la iniciativa 
parlamentaria, sino también una decisión concreta del Tribunal Constitucional de 
la que se derivase la obligación de la Mesa de impedir o paralizar la iniciativa pre-
sentada, pues sólo así puede considerarse que la Mesa es consciente de la existencia 
de ese deber.

III. La adopción de los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 25 y 26 
de setiembre de 2019 así como todas las actuaciones del presidente del 
Parlamento tendentes a hacer efectivos dichos acuerdos no comportan 
un incunplimiento manifiesto y consciente de lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional
Como se acaba de exponer en el apartado precedente de estas alegaciones la 

jurisprudencia constitucional es muy restrictiva en aceptar que las Mesas parla-
mentarias, en ejercicio de sus funciones de calificación y admisión a trámite de las 
iniciativas parlamentarias, puedan lesionar los derechos reconocidos por el artículo 
23.2 CE cuando acuerdan la admisión a trámite de iniciativas de contenido supues-
tamente inconstitucional.

En el caso del presente recurso los recurrentes afirman que la propuesta de re-
solución 1 conjunta de los grupos parlamentarios Junts per Catalunya, Republicà y 
el subgrupo parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent,  
y la propuesta de resolución 1 del Subgrupo parlamentario CUP– Crida Constituent, 
presentadas ambas en el marco del debate sobre la orientación de la política gene-
ral del Govern «tienen por objetivo contrariar la STC 42/2014, la STC 259/2015, el 
ATC 24/2017, el ATC 123/2017, el ATC 124/2017, el ATC 144/2017, la STC 90/2017, 
la STC 114/2017, la STC 124/2017, el ATC 124/2017, el ATC 144/2017, la STC 
136/2018 y la STC 98/2019» y que pretenden dejar sin efecto la nulidad por incons-
titucionalidad de la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, la de las poste-
riores iniciativas parlamentarias que pretendieron ampararse en ella, como la de la 
Moción 5/XII que las reiteraba, y la de la Resolución 92/XII que pretendía censurar 
al Jefe del Estado o, incluso la de las leyes del Parlamento de Catalunya 19/2017 y 
20/2017», y que todo ello se hizo de manera consciente, «pese a pesar sobre la Cá-
mara y sus autoridades diversos requerimientos explícitos del Tribunal Constitucio-
nal relativos a su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que pretendiese 
tal espurio fin».

La amplitud y ambigüedad con que los recurrentes defienden la inconstituciona-
lidad del contenido de las propuestas de resolución y la imprecisión con que justifi-
can el incumplimiento por parte de la Mesa del Parlamento de Cataluña del deber 
de inadmisión que determina la lesión de los derechos que el artículo 23.2 CE les 
reconoce, hace realmente difícil intentar, como a pesar de ello intentará esta parte, 
rebatir con precisión todas y cada una de las supuestas contravenciones, supuestas 
intenciones e inconfesables objetivos que justifican la interposición del recurso.

En efecto, sostienen los recurrentes que las propuestas de resolución cuya ad-
misión a trámite vulnera su ius in ufficium tienen por objetivo vulnerar hasta seis 
diferentes sentencias y tres autos del Tribunal Constitucional, llegando incluso a re-
petir dos de ellos en su afán de justificar la vulneración de lo resuelto por este Alto 
Tribunal por parte de las dos propuestas de resolución.

Los recurrentes afirman que dichas propuestas «traen causa» de la Resolución 1/XI  
de 9 de noviembre y que «reiteran su vigencia», así como la de otros instrumentos 
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parlamentarios que, a diferencia de esta, nada o poco tienen que ver con el conteni-
do de las propuestas de resolución objeto de este recurso, como son la Moción 5/XII  
y la Resolución 92/XII.

Afirman los recurrentes que de la simple lectura de las Propuestas de resolución 
se deduce así mismo «la voluntad de ruptura del orden constitucional al margen de 
toda legalidad y mediante la instrumentalización del Parlamento de Cataluña», la 
voluntad de «dotar nuevamente al Parlamento de Cataluña del carácter de poder 
constituyente» y de «reiterar y obligar al Parlamento a aplicar mandatos contenidos 
en las resoluciones parlamentarias que recogían la Declaración Unilateral de Inde-
pendencia».

Pues bien, al parecer de esta representación, del contenido de las propuestas de 
Resolución, no se desprende, en modo alguno, ninguna de las afirmaciones trans-
critas.

La presentación de las propuestas de resolución cuya admisión motiva la presen-
tación del presente recurso de amparo se produce en el marco del debate sobre la 
orientación política general del Govern y, por lo que respecta a la primera propuesta 
de resolución presentada por el subgrupo parlamentario CUP– CC, intitulada «Un 
acuerdo para la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles», el conteni-
do de la misma, como es usual, refleja la posición política del Subgrupo parlamen-
tario que la presenta ante la «crisis institucional a Cataluña» y a las puertas de la 
Sentencia del Tribunal Supremo en relación al conocido como «juicio del procés» 
y, su contenido incluye declaraciones, aspiraciones o planteamientos políticos cuyo 
simple enunciado no plantea problemas de constitucionalidad, siempre que se res-
pete que para su consecución deben seguirse los cauces legales previstos en nuestro 
ordenamiento y que supondrá, en algunos supuestos, la aprobación de la correspon-
diente reforma constitucional, críticas a determinadas instituciones amparadas en la 
libertad de expresión y demandas al Estado central. Sin embargo, debe reconocerse, 
que dos de sus apartados si plantean ciertamente serias dudas acerca de su adecua-
ción al orden constitucional.

Concretamente, el apartado segundo cuando afirma que el Parlamento de Cata-
luña reconoce que «Cataluña ejerció el derecho a la autodeterminación en el refe-
réndum de autodeterminación del uno de octubre» y, aunque más adelante se admita 
que el mismo no se celebró en las «mejores condiciones de normalidad democráti-
ca», podría llevar a la conclusión que la propuesta de resolución está dando o reco-
nociendo validez a un referéndum declarado contrario al orden Constitucional y por 
tanto invalido e ilegal (STC 114/2017, de 17 de octubre anuló por inconstitucional la 
Ley catalana 19/2017 del referéndum de autodeterminación), y, en el mismo sentido, 
el apartado 4, también puede tacharse de inconstitucional, en tanto en cuanto, rea-
firma el carácter plenamente soberano del Parlamento de Cataluña, lo hace además, 
«de acuerdo con la Resolución 1/XI y 534/ XII» declaradas inconstitucionales y nu-
las por el Tribunal Constitucional (STC 259/2015 y ATC 180/2019) y defendiendo la 
legitimidad de la desobediencia civil e institucional.

Por lo que respecta al contenido de la primera propuesta de resolución conjunta 
de los grupos parlamentarios Junts per Catalunya, Republicà y el subgrupo parla-
mentario de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, en opinión de esta 
parte, su lectura permite apreciar que consiste en una serie de declaraciones, afirma-
ciones y propósitos que tienen un carácter puramente político y no plantean proble-
mas de constitucionalidad, pues, incluso el apartado 3 de la Propuesta de Resolución 
que afirma que «el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del 
derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del con-
junto del pueblo de Cataluña» con lo que no parece contravenir, ni lo dispuesto en 
el texto constitucional ni lo resuelto por el Tribunal Constitucional, pues de su tenor 
literal se desprende precisamente, a sensu contrario, que el Parlamento reconoce que 
el pueblo de Cataluña, de acuerdo con el actual orden constitucional, no es sobera-
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no, ni titular del derecho a la autodeterminación, pues se afirma que es precisamente 
el ejercicio de ese derecho el instrumento para alcanzar la soberanía. Además, en 
ningún momento se afirma ni deduce de lo afirmado que ese ejercicio del derecho a 
la autodeterminación deba ejercitarse unilateralmente, ni contraviniendo las reglas 
propias de nuestro Estado de derecho.

En otro orden de cosas, debe recordarse, que desde la Resolución 98/III, sobre el 
derecho a la autodeterminación de la nación catalana, adoptada el 12 de diciembre 
de 1989, el Parlamento de Cataluña ha aprobado numerosas propuestas de resolu-
ción relativas al derecho de autodeterminación sin que las mismas hayan sido anu-
ladas por el Tribunal Constitucional.

Finalmente, cuando en el apartado 4 de dicha propuesta de resolución se recla-
ma «el sobreseimiento de todas las causas represivas que afectan a la ciudadanía y a 
entidades», y dada la fase procesal en que se encontraba la causa penal en aquellas 
fechas, podría dudarse de su adecuación constitucional, en tanto en cuanto la futu-
ra Resolución seria de imposible cumplimiento. Sin embargo, esta posible tacha de 
inconstitucionalidad se desvanece si se tiene en cuenta que no se dirige la petición 
o demanda de sobreseimiento a ningún sujeto concreto, ni se dirige mandato algu-
no a ningún órgano judicial, con lo que dicha pretensión constituye simplemente un 
deseo o declaración de voluntad política dirigida a la ciudadanía, que no presenta 
dudas respecto a su admisión a trámite.

En consecuencia, como ha quedado reflejado en los párrafos anteriores, esta re-
presentación admite que el contenido de algunos apartados concretos de las Pro-
puestas de Resolución cuya admisión a trámite consideran lesiva de su ius in uffi-
cium los diputados recurrentes, pueden presentar dudas sobre su constitucionalidad, 
y que incluso algunas son contrarias no solo al orden constitucional sino a lo resuel-
to por el Tribunal en algunas de sus Sentencias (STC 259/2015) pero que en ningún 
caso su admisión a trámite debe considerarse lesiva del derecho que a los recurren-
tes reconoce el artículo 23.2 CE.

En este sentido, interesa recordar que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia 
constitucional, las dudas sobre la posible inconstitucionalidad de una determina-
da iniciativa parlamentaria solo facultan a las mesas de las cámaras para inadmitir 
dichas iniciativas, facultad que debe interpretarse restrictivamente y que ha de ser 
motivada para no vulnerar el derecho fundamental de sus impulsores, reconocido en 
el artículo 23.2 CE (STC 76/2017, de 19 de junio, FJ 3 y jurisprudencia allí citada).

En efecto, las mesas pueden controlar el contenido material de las iniciativas 
parlamentarias e inadmitir a trámite iniciativas parlamentarias únicamente con ca-
rácter excepcional, cuando se trate de propuestas o proposiciones cuya inconstitu-
cionalidad sea palmaria y evidente (SSTC 10/2016, FJ 4, y 47/2018, FJ 4, entre otras) 
pero, de esa excepcional potestad para no dar curso a la propuesta de que se trate, 
no puede deducirse una obligación de la mesa de paralizar la tramitación de las ini-
ciativas evidentemente inconstitucionales, por lo que, al no existir tal obligación de 
inadmisión no se puede vulnerar el ius in ufficium de quienes reclamen el ejercicio 
de ese control cuando se de curso a una iniciativa de tales características.

El Alto Tribunal dice literalmente que» en el contenido del derecho enunciado 
en el artículo 23.2 CE no se encuentra lo que habría que llamar «derecho a la consti-
tucionalidad» de las iniciativas parlamentarias o, incluso, de los acuerdos o normas 
a que aboquen, hipotético contenido éste que no solo difuminaría los contornos del 
derecho instituido en aquel precepto, sino que alteraría al propio tiempo la propia 
configuración del recurso de amparo e incluso, acaso, el entero sistema de nuestra 
jurisdicción constitucional (SSTC 107/2016, 108/2016, 109/2016, y 47/2018, FJ 5). 
No obstante, esta facultad de las mesas se transforma en obligación o deber de in-
admisión cuando el control material de la misma viene expresamente exigido por 
un mandato jurisdiccional que impone esa obligación porque en este caso, la admi-
sión a trámite de la iniciativa supone la transgresión directa de un pronunciamiento 
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del Tribunal Constitucional que exige que se impida o paralice la iniciativa (STC 
47/2018, FJ5), y el incumplimiento de este deber de forma consciente determina asi-
mismo la lesión de los derechos que el artículo 23.2 CE reconoce a los parlamenta-
rios recurrentes, pues en tal supuesto el ejercicio de su cargo conllevaría no acatar 
lo resuelto por el Tribunal Constitucional e incurrir en un grave ilícito constitucional 
(STC 47/2018, FJ 7).

En el presente recurso de amparo, como se ha visto, únicamente los puntos 2 y 
4 de la propuesta de resolución 1 del Subgrupo parlamentario CUP-Crida– Cons-
tituent, pueden comportar ese deber de inadmisión por parte de la Mesa del Parla-
mento, en tanto en cuanto no solo adolecen de una «inconstitucionalidad palmaria y 
evidente» sino porque desconocen lo resuelto por el Tribunal constitucional (SSTC 
259/2019 y 114/2017). Sin embargo, el incumplimiento de este deber no comporta en 
este caso vulneración alguna del ius in ufficium de los diputados recurrentes, pues 
el deber de inadmisión no deriva de un mandato específico del Alto Tribunal de no 
dar curso a iniciativas parlamentarias contrarias a lo dispuesto en ese preciso pro-
nunciamiento, sino del deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de cumplir lo 
que el Tribunal Constitucional resuelva, es decir, del razonamiento del Tribunal y de 
los efectos generales de sus sentencias (art. 164 CE, art. 38.1 LOTC).

En efecto, el deber excepcional de la Mesa de inadmitir a trámite una iniciativa 
parlamentaria por incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Cons-
titucional, exige la existencia de una o varias decisiones expresas del Alto Tribunal 
en las que asentar el mandato a la Mesa de no tramitar iniciativas contrarias a ellas 
(SSTC 46/2018, 47/2018 y 96/2019), y sólo se incumplirá ese deber y se lesionara 
el derecho reconocido a los diputados que se opongan a la admisión a trámite si la 
Mesa es consciente de que al tramitarla puede estar incumpliendo su deber consti-
tucional de acatar lo resuelto por este Tribunal, en cuanto existe una resolución que 
expresamente le impide darle curso, y, este extremo no se considera acreditado en 
este caso concreto.

Debe reconocerse, sin embargo, que en el FJ 7 de la reciente STC115/2019 de 
16 de octubre, el Tribunal parece cambiar la doctrina hasta ahora mantenida, pues 
permite derivar esa obligación, no de un mandato específico, sino del razonamien-
to del Tribunal y de los efectos generales de sus sentencias. De seguirse esta nueva 
línea jurisprudencial, el Tribunal podría, también, en el caso que nos ocupa, consi-
derar vulnerado el ius in ufficium de los recurrentes. En contra de esa posibilidad 
debe aducirse, por un lado, que, como se pone de manifiesto en el voto particular 
formulado a esta Sentencia, la vicepresidenta del Tribunal doña Encarnación Roca 
Trías, con tal proceder amplía el campo de actuación de las mesas parlamentarias 
en ejercicio de su función de calificación y admisión de las iniciativas parlamenta-
rias, lo que supondría otorgar a las mayorías coyunturales de las mismas un impor-
tante instrumento de control sobre cualquier iniciativa parlamentaria. En efecto, si 
como parece afirmar la STC 115/2019, la obligación o deber que pesa sobre la Mesa 
descansa en su propia apreciación de los efectos generales de una resolución de este 
Tribunal y de la doctrina que contiene, en su proyección a la decisión de admitir o 
no una determinada iniciativa, se está de hecho reconociendo que la Mesa debe asu-
mir un control de constitucionalidad previo de las propuestas que se presenten ante 
ella, pudiendo rechazar aquellas que se estimen contrarias a la doctrina constitucio-
nal, Así, se estaría atribuyendo a las mesas de las cámaras funciones materialmente 
jurisdiccionales, carentes de cualquier cobertura constitucional y totalmente ajenas 
a la naturaleza y condición de dichos órganos, pues se podría deducir que de acuer-
do con esta nueva doctrina es obligado un control material con carácter general por 
parte de la Mesa, para contrastarlo con la argumentación de decisiones anteriores 
del Tribunal.

Por otra parte, y en otro orden de cosas, también interesa dejar constancia de que 
en la misma STC 115/2019, FJ 3, se admite que la reiteración del contenido de un 
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acto o norma declarada inconstitucional no debe considerarse sistemáticamente un 
incumplimiento del deber de respetar lo resuelto por el Tribunal Constitucional. En 
efecto, la doctrina constitucional que admite mayoritariamente la reiteración de nor-
mas anuladas por el Tribunal constitucional también considera constitucionalmente 
admisible la reiteración de un acto no legislativo si concurren nuevas circunstancias 
o el transcurso del tiempo o la existencia de una coyuntura distinta evidencian que 
la tramitación de la iniciativa no tiene como objetivo eludir lo resuelto por el Tribu-
nal Constitucional, como es el caso en el supuesto que nos ocupa.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

Solicita 
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva ad-

mitirlo y tenga por formuladas las alegaciones de esta parte en relación al Recurso 
de Amparo núm. 6205-2019, promovido por el Grupo Parlamentario Ciutadans del 
Parlamento de Cataluña, contra el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña 
de fecha 25 de septiembre de 2019 y, en su momento, previos los trámites pertinen-
tes, se dicte sentencia por la que se inadmita o se deniegue, en su caso, el amparo 
solicitado.

Barcelona, para Madrid, 3 de noviembre de 2020
Esther Andreu i Fornós, letrada del Parlamento de Cataluña
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