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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’alliberament de les patents de les vacunes
contra la Covid-19
250-00009/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 3189; 3192).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de legislatura
250-00068/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 2482; 2780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI
D’EN COMÚ PODEM (REG. 2482)

A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre
el canvi de denominació de legislatura (tram. 250-00068/13).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació de tot el text

El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat que la legislatura iniciada
el 6 de desembre de 1932 sigui considerada com la I legislatura, i que l’actual legislatura passi a denominar-se XIV legislatura a partir de la publicació d’aquest acord.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia
Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 2780)

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de legislatura (tram. 250-00068/13).
3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de l’exposició de motius que passaria a tenir el següent redactat

El Parlament de Catalunya és la seu del poder legislatiu de la nostra Comunitat,
en virtut de la Constitució Espanyola de 1978, que consagra el dret a l’autonomia, i
de l’Estatut de 1979, l’anomenat Estatut de Sau. El Parlament és, per tant, una institució pròpia de l’Estat democràtic de Dret sorgit de la transició democràtica protagonitzada, després de 40 anys de dictadura, pel poble espanyol, del qual emanen
tots els poders de l’Estat, inclosos naturalment els poders autonòmics, que al capdavall no són altra cosa que una forma d’organització de l’Estat.
Aquest és el sustentacle legal i democràtic del Parlament de Catalunya. És per
això que resulta tan inconsistent com fal·laç la pretensió de certs corrents afectes a la
mitologia pseudohistòrica d’establir una continuïtat legal i una mena de legitimitat
d’origen entre el sistema polític de la II República Espanyola i l’ordenament democràtic vigent al nostre país d’ençà de l’aprovació de la Carta Magna de 1978. És evident que aquesta fal·làcia forma part de l’estratègia compartida per l’amalgama de
partits que tenen com a objectiu declarat tombar les bases de la nostra Constitució i
que menyspreen sistemàticament el nostre entramat institucional i el sistema de drets
i llibertats que se’n deriva, del qual en diuen despectivament «règim del 78».
L’última ocurrència d’aquests partits és la pretensió de canviar la numeració de
les legislatures del Parlament de Catalunya i instituir com a Primera Legislatura
del Parlament la legislatura encetada l’any 1932 en el marc de la Constitució republicana de 1931 i de l’Estatut de Núria de 1932. Això faria que l’actual legislatura
no fos la tretzena sinó la catorzena. En aquest sentit, sorprèn que els mateixos que
s’entesten a repetir que Quim Torra va ser el 131è president de la Generalitat, en un
exercici de mistificació històrica digna de l’Institut Nova Història, es mostrin ara tan
modestos i no pretenguin convertir l’actual legislatura en la 132a.
Per ser realment coherents amb el seu afecte per la mitologia pseudohistòrica, haurien de renunciar a l’abracadabrant fal·làcia d’establir una correlació entre
personatges medievals que encapçalaven un òrgan no democràtic de representació
estamental i els actuals presidents de la Generalitat, intrínsecament democràtica.
En cap cas seria rigorós des del punt de vista històric, però, si es pretengués que
aquesta legislatura fos la catorzena i no la tretzena, s’hauria d’acceptar necessàriament que Quim Torra no va ser el 131è president de la Generalitat, sinó el desè.
O tot o res dintre d’aquesta interpretació mitològica de la història del Parlament de
Catalunya.
En tot cas, és evident que aquesta iniciativa no deixa de ser un nou intent de
cancel·lació i invisibilització de la Constitució Espanyola, en el marc de la qual
s’insereix el Parlament de Catalunya. Constitueix, per tant, una falta de respecte a
la majoria més que reforçada de ciutadans que la varen aprovar (90,46% dels vots
emesos) com a marc suprem de garantia dels drets i llibertats fonamentals, pluralisme polític i convivència democràtica de l’Estat de Dret que és Espanya d’ençà
aquesta aprovació.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la part dispositiva que passaria a tenir el següent redactat

El Parlament de Catalunya
1. Manifesta la seva voluntat que:
a) La legislatura iniciada el 10 d’abril de 1980 continuï sent considerada a tots
els efectes com la Primera Legislatura.
b) L’actual legislatura –respectant aquesta numeració, l’ordenament democràtic
vigent, la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la historiografia seriosa– continuï denominant-se XIII legislatura.
3.10.25. Propostes de resolució
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2. Reafirma la Constitució Espanyola com a font de la legitimació i legitimitat
democràtica de la seva pròpia existència i recorda el deure de tots els ciutadans i les
autoritats públiques de respectar-la i complir-la pel seu caràcter de garantia màxima dels drets i llibertats de tots els ciutadans.
3. Rebutja qualsevol acte o acció de les autoritats públiques que pretengui obviar
o cancel·lar la Constitució Espanyola o actuar-ne al marge.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2021, sobre
el Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent a la gestió
econòmica dels centres docents públics, de l’exercici 2018
256-00001/13
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3194).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 14.06.2021 al 16.06.2021).
Finiment del termini: 17.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2021, sobre
el Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent
a l’exercici 2018
256-00003/13
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3196).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.06.2021 al 18.06.2021).
Finiment del termini: 21.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits
de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici 2018
256-00004/13
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3197).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.06.2021 al 18.06.2021).
Finiment del termini: 21.06.2021; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el
consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria,
corresponent al 2018
256-00057/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3198).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 14.06.2021 al 16.06.2021).
Finiment del termini: 17.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2020, sobre
el Consorci de Salut i Social de Catalunya i les entitats del grup,
corresponent als ingressos i les despeses del 2017
256-00058/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3199).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 14.06.2021 al 16.06.2021).
Finiment del termini: 17.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2021, sobre
el Departament d’Ensenyament, corresponent a les despeses
de personal, de l’exercici 2017
256-00059/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3200).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 14.06.2021 al 16.06.2021).
Finiment del termini: 17.06.2021; 10:30 h.

Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre
la protecció del delta de l’Ebre
252-00004/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3193).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.06.2021; 10:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
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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
a favor de la llibertat dels presoners de guerra armenis retinguts
per l’Azerbaidjan
401-00004/13
ACORD DE LA JUNTA
25.05.2021

El 9 de novembre de 2020 es va signar un alto el foc entre Armènia i l’Azerbaidjan que preveia el desplegament d’un contingent de 1.960 militars russos com a força de pau, la creació d’un centre de supervisió de la treva gestionat per observadors
turcs i russos, la cessió a l’Azerbaidjan de 121 municipis de l’Alt Karabakh i els seus
voltants que fins al setembre estaven sota domini armeni i l’alliberament de tots els
presoners de guerra i civils retinguts per les parts.
Sis mesos després d’aquest acord, el govern de l’Azerbaidjan encara es nega a
complir una de les principals disposicions humanitàries: l’alliberament de presoners
de guerra. Encara hi ha més de dos-cents soldats armenis en captivitat.
El 26 de febrer, durant una conferència de premsa, el president de l’Azerbaidjan,
Ilham Aliyev, va declarar que considerava aquests detinguts «terroristes», amb l’argument que havien estat arrestats després del 9 de novembre. No obstant això, la realitat és que en aquesta data aquests soldats es trobaven assetjats a la ciutat de Hadrut.
Aquesta zona era assetjada per les forces de l’Azerbaidjan i Turquia i per mercenaris
gihadistes, però no era ocupada en el moment de la signatura de l’alto el foc.
Un d’aquests presos, Erik Khachatryan, un soldat armeni de divuit anys captiu
des del novembre, és cosí de Suzi Khachatryan i nebot de Gayane Khachatryan, els
quals viuen des de fa anys a Barcelona. El nom d’Erik Khachatryan és un dels que
figura en una resposta del Tribunal Europeu de Drets Humans a una petició d’Armènia.
El Parlament de Catalunya defensa que l’alliberament dels presos és un requisit
previ per a l’establiment d’una pau negociada i definitiva. El dret ha de prevaler a
la violència.
Per tot això, el Parlament de Catalunya demana al govern de l’Azerbaidjan l’alliberament immediat dels presoners de guerra armenis.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
Pau Juvillà Ballester, GP CUP-NCG; Ferran Pedret i Santos, GP PSC-Units;
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Aurora Madaula i Giménez, GP JxCat, diputats.
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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Resolució de la presidència del Parlament per la qual es declara
el diputat Salvador Illa i Roca cap de l’oposició
RESOLUCIÓ

Presidència del Parlament

L’article 77 del Reglament del Parlament de Catalunya regula la figura del cap de
l’oposició, de conformitat amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern.
D’acord amb l’article 77.1 del Reglament, és cap de l’oposició el diputat o diputada que exerceix la presidència del grup parlamentari de l’oposició amb més escons
al Parlament.
El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar és el grup parlamentari de
l’oposició amb més escons al Parlament i ha sol·licitat que es nomeni el president del
grup, Salvador Illa i Roca, cap de l’oposició.
De conformitat amb l’apartat 2 del mateix article, el president o presidenta del
Parlament declara la condició de cap de l’oposició per mitjà d’una resolució.
Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Declarar el diputat Salvador Illa i Roca cap de l’oposició.
Palau del Parlament, 26 de maig de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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