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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 694/XII del Parlament de Catalunya, de rebuig de l’actuació 
repressiva de la Junta Electoral Central contra el president de la 
Generalitat, Quim Torra, i l’eurodiputat Oriol Junqueras, i en defensa 
de les institucions de Catalunya
250-01133/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 47, 04.01.2020, DSPC-P 81

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de gener de 2020, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució de rebuig de l’actuació repressiva de la Junta Elec-
toral Central contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i l’eurodiputat Oriol  
Junqueras, i en defensa de les institucions de Catalunya (tram. 250-01133/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari Repu-
blicà i el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya rebutja la resolució de la Junta Electoral Central, 

òrgan administratiu electoral que pretén inhabilitar el president de la Generalitat, 
Quim Torra. El Parlament dona suport a tots els recursos judicials oportuns davant 
d’aquesta vulneració de drets.

2. El Parlament de Catalunya qualifica de cop d’estat l’intent de la Junta Electoral 
Central d’inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, amb què es contravé 
a la voluntat política dels catalans.

3. El Parlament de Catalunya ratifica Quim Torra com a diputat i com a president 
de la Generalitat.

4. El Parlament de Catalunya reconeix com a únic marc jurídic aplicable a la pre-
sidència de la Generalitat la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, i el Reglament del Parlament de Catalunya. Així mateix, 
reitera que el Reglament de la cambra és l’únic que pot alterar-ne la composició.

5. El Parlament de Catalunya dona suport als eurodiputats Carles Puigdemont, 
Oriol Junqueras i Toni Comin perquè puguin exercir plenament i en llibertat llurs 
funcions polítiques, en compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea, i d’acord amb els vots rebuts per ciutadans de tot l’Estat, no només 
de Catalunya. També denuncia la negativa de la Fiscalia General de l’Estat i l’Advo-
cacia de l’Estat de retirar les ordres de presó contra els eurodiputats Carles Puigde-
mont i Toni Comín, amb què es contravé a la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea. Cal denunciar davant el Parlament Europeu l’incompliment d’aquesta 
sentència.

6. El Parlament de Catalunya denuncia l’existència d’una causa general contra 
l’independentisme, amb processos judicials oberts i la persecució, per mitjà del Tri-
bunal de Comptes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Jutjat d’Ins-
trucció número 13, contra membres de la Mesa del Parlament, alcaldes, activistes 
detinguts el 23 de setembre de 2019 i la resta de represaliats.

7. El Parlament de Catalunya exigeix la fi de la repressió, el reconeixement del 
dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya, l’amnistia per als polítics i acti-
vistes empresonats, el lliure retorn dels exiliats i la plena garantia en l’exercici i la 
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defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans de Catalunya, i manifesta la neces-
sitat d’impulsar un acord nacional per a defensar-ho.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 695/XII del Parlament de Catalunya, de posicionament 
sobre l’acord de la Junta Electoral Central del 3 de gener de 2020
250-01135/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 47, 04.01.2020, DSPC-P 81

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de gener de 2020, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució de posicionament sobre l’acord de la Junta Electoral 
Central del 3 de gener de 2020 (tram. 250-01135/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya (reg. 55003).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya considera que la Junta Electoral Central s’ha ex-

tralimitat en les seves funcions. La Junta Electoral Central és un òrgan de caràcter 
administratiu i no jurisdiccional que no pot adoptar la resolució d’inhabilitació del 
president de la Generalitat, Quim Torra, ni de l’eurodiputat Oriol Junqueras.

2. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la resolució d’una Jun-
ta Electoral Central dividida que estima els recursos presentats pel Partit Popular, 
Ciutadans i Vox sobre la inhabilitació del president de la Generalitat per mitjà d’un 
precepte pensat per a casos de terrorisme i corrupció.

3. El Parlament de Catalunya manifesta que la resolució de la Junta Electoral 
Central vulnera l’Estatut d’autonomia i el Reglament del Parlament, que estableix 
les causes d’inhabilitació dels diputats, quan hi ha pendent una sentència ferma del 
Tribunal Suprem.

4. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a la decisió de la Junta Elec-
toral Central d’inhabilitar Oriol Junqueras com a diputat europeu, perquè vulnera 
la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i les competències del Par-
lament Europeu.

5. El Parlament de Catalunya afirma que la resolució de la Junta Electoral Cen-
tral vulnera el dret dels ciutadans al sufragi i l’elecció.

6. El Parlament de Catalunya referma que qualsevol decisió sobre la presidència 
de la Generalitat s’ha de fer amb un respecte escrupolós a l’Estatut d’autonomia i al 
Parlament.

7. El Parlament de Catalunya rebutja novament la judicialització d’un conflicte 
que només es pot resoldre per mitjans polítics i democràtics.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2020
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió

Correcció d'errades
Nota adhesiva
La Resolució 695/XII del Parlament de Catalunya, de posicionament sobre l’acord de la Junta Electoral Central del 3 de gener de 2020 (250-01135/12), pàgina 6, ha estat modificada en el BOPC 514, pàgina 9.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’acord de la Junta Electoral Central del 
3 de gener de 2020
250-01134/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 47, tinguda el 04.01.2020, DSPC-P 81.

Proposta de resolució sobre la pèrdua de la condició de diputat de 
Quim Torra i, consegüentment, de la de president de la Generalitat
250-01136/12

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 55002).
Coneixement: Mesa del Parlament, 04.01.2020.
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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 del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; SP CUP-CC; GP Cs (reg. 54287; 54381; 54431; 54804).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.01.2020 al 22.01.2020).
Finiment del termini: 23.01.2020; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’envelliment de la població de Manresa
250-01002/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52286 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 08.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52286)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició 

1. Augmentar, en cas que sigui necessari, el número de places públiques per a 
la tercera edat, centres de dia i habitatges tutelats, el número i les quantitats de les 
Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV) i actualitzar les ràtios de personal i mi-
llorar els mòduls econòmics, d’acord amb la Cartera de Serveis Socials, i garantir 
les millores laborals dels professionals del sector.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Adequar l’oferta dels diferents recursos d’atenció a la dependència en el mu-
nicipi de Manresa per arribar a la mitjana de Catalunya en el termini màxim de 4 
anys, d’acord amb el Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió

3. Iniciat les actuacions necessàries amb l’Ajuntament de Manresa per a l’elabo-
ració dels convenis necessaris en matèria de cessió de solars i equipaments de titu-
laritat municipal per a la construcció de noves residències públiques o en règim de 
concert.



BOPC 507
13 de gener de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 9 

Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO 
a la carretera B-23
250-01062/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54546; 54626; 54806).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres 
de l’Ebre
250-01063/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54547; 54627; 54807).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el lloguer de l’edifici Cíclope d’Igualada 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-01064/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54548; 54628; 54808).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu 
de Guissona i el Parc Arqueològic de Iesso, a la Segarra
250-01065/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54549; 54629; 54809).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla informatiu ciutadà 
d’actuació davant possibles accidents químics
250-01066/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54550; 54630; 54810).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els esdeveniments polítics a Bolívia
250-01067/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54551; 54631; 54811).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Martorell
250-01068/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54552; 54632; 54812).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat de la Fundació TIC Salut 
Social
250-01069/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54554; 54633; 54813).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació a la regió autònoma uigur de 
Xinjiang
250-01070/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54553; 54634; 54814).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els assentaments israelians als territoris 
palestins ocupats
250-01071/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54555; 54635; 54815).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de 
Cambrils amb relació a les obres d’ampliació de l’Hospital Lleuger 
Antoni de Gimbernat
250-01072/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54556; 54636; 54816).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els horaris d’assistència sanitària als 
municipis de menys de mil habitants
250-01073/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54557; 54637; 54817).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de 
vint-i-quatre hores al CAP de Vallirana
250-01074/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54558; 54638; 54818).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement i agraïment a les 
missions de defensa i de manteniment de la pau de les Forces 
Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01075/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 54559; 54639).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre 
hospitalari a Tortosa
250-01076/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54560; 54640; 54819).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock 
BCN IR de construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou
250-01077/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 54561; 54641; 54820).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de l’actuació repressiva de la Junta 
Electoral Central contra el president de la Generalitat, Quim Torra, 
i l’eurodiputat Oriol Junqueras, i en defensa de les institucions de 
Catalunya
250-01133/12

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

Reg. 54998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.01.2020

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Carles Riera Al-
bert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució davant l’actuació repressiva de la JEC 
respecte el MHP Quim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras. En defensa de les insti-
tucions de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb 
urgència extraordinària d’acord amb l’article 107 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, i terminis improrrogables que determini la Mesa, amb el text següent:

Exposició de motius
La sobirania del Parlament de Catalunya emana del poble català. Els diputats i 

les diputades constitueixen el Parlament de Catalunya i són elegits per sufragi uni-
versal, lliure, igual, directe i secret.

Les institucions de Catalunya han de ser respectades per qualsevol poder de 
l’Estat, sense ingerències del poder judicial en els legítims representants del poble 
de Catalunya.

La Junta Electoral Central, un òrgan administratiu electoral, pretén inhabilitar 
el Molt Honorable President Quim Torra, atribuint-se unes funcions que no li per-
toquen interpretant l’execució d’una sentència judicial que no és ferma. Es tracta 
d’un vertader cop d’estat, com ja ho va ser l’aplicació il·legal del 155 per part del 
PSOE, PP i Cs, fet que va comportar la dissolució del Parlament i el cessament 
del Govern, amb la pèrdua de la immunitat parlamentària i el seu empresonament 
immediat.

Amb aquesta resolució de la Junta Electoral Central es pretén, per segona vega-
da, destituir un president de Catalunya legítim des d’un despatx de Madrid. Aquest 
cop és un nou 155 sense passar ni tan sols pel Senat.

Només el Parlament de Catalunya pot inhabilitar el president de la Generalitat i 
per això, aquest Parlament ratifica el Molt Honorable President, Quim Torra, com a 
diputat i president.

Aquesta resolució de la Junta Electoral Central forma part d’una causa general 
contra l’independentisme que utilitza el conjunt de l’arquitectura política institucio-
nal espanyola per conculcar els principis democràtics essencials que ha de regir un 
Estat de Dret.
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Davant l’alteració de la voluntat política dels catalans per vies irregulars, fora de 
la legislació pròpia i aplicable de Catalunya, amb la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i el Govern, i el Reglament del Parlament de 
Catalunya, cal exigir i demanar respecte a la sobirania del Parlament i a la màxima 
institució del país, la presidència de la Generalitat. Sense respecte a les institucions 
democràtiques i representatives d’un país no és possible el diàleg.

La Sentència del Tribunal Constitucional que retallava l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya votat en referèndum pels catalans i catalanes va ser un de les més signi-
ficatives ingerències i vulneracions dels drets polítics dels catalans i catalanes, una 
ingerència que no ha parat des d’ençà.

Un altre fet absolutament antidemocràtic ha estat la voluntat de la Junta Electoral 
Central d’inhabilitar el vicepresident Oriol Junqueras de la seva condició d’eurodi-
putat. La Junta Electoral Central incompleix conscient i deliberadament una Sen-
tència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que reconeixia la vulneració dels 
drets civils i polítics dels eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni 
Comin, estimant-ne la seva plena immunitat i, en conseqüència, la seva llibertat.

El vicepresident Junqueras hauria ser lliure i hauria d’exercir com a representant 
dels catalans al Parlament Europeu.

Una Sentència de 100 anys de presó, una Sentència dictada en un procés sense 
garanties, amb una presó provisional injusta, l’existència de presos i preses, exiliats 
i exiliades polítiques, com tantes organitzacions i entitats internacionals han posat 
de manifest, ha estat el motiu de denuncia del MHP Torra, amb una pancarta en fa-
vor de la llibertat dels presos i preses, exiliats i exiliades, al Palau de la Generalitat, 
una pancarta que representa un ampli consens a la societat catalana i que s’empa-
ra en el dret a la llibertat d’expressió. La censura i la negació dels drets polítics del 
president de la Generalitat és el que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
després de la Junta Electoral Central pretén silenciar.

La protecció de les institucions de Catalunya passa per reconèixer que l’únic 
marc jurídic aplicable a la presidència de la Generalitat és la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la Presidència de la Generalitat i el Govern, i el Reglament del Parla-
ment de Catalunya.

Existeix una causa general contra l’independentisme que es va manifestar amb 
la consulta del 9N i la seva persecució posterior davant del Tribunal de Comptes del 
President Mas, les Conselleres Joana Ortega i Irene Rigau i amb posterioritat, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, els alcaldes i alcaldesses, els processats i les pro-
cessades pel TSJC, el Jutjat d’instrucció núm. 13 i, més recentment, l’empresona-
ment després d’una detenció absolutament desproporcionada i vulneradora de drets 
fonamentals, de ciutadans acusats de terrorisme i posats a disposició de l’Audiència 
Nacional, tribunal hereu del Tribunal d’ordre públic d’origen franquista.

A més, a Catalunya hi ha un miler de ciutadans afectats per la repressió per 
l’exercici dels seus drets civils i polítics davant aquesta onada de vulneració de drets 
i llibertats.

Per tot això, cal exigir la fi de la repressió, el reconeixement del dret a l’autode-
terminació, l’amnistia de presos i preses i la plena garantia en l’exercici i defensa 
dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Des de l’1 d’octubre, el Rei Felip VI d’Espanya, ha vulnerat el seu paper cons-
titucional, abandonant el seu caràcter d’institució neutral de l’Estat i ha esdevingut 
el principal valedor de la repressió a Catalunya, per aquest motiu, continuem rei-
vindicant que a Catalunya no hi ha monarquia que tingui el suport del poble català.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya
1. Rebutja la resolució de la Junta Electoral Central, un òrgan administratiu elec-

toral que pretén inhabilitar el Molt Honorable President de la Generalitat de Cata-
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lunya, Quim Torra. S’instaran tots els recursos judicials oportuns davant d’aquesta 
vulneració de drets.

2. Qualifica de cop d’estat l’intent de la Junta Electoral Central d’inhabilitar el 
Molt Honorable President, Quim Torra, contravenint la voluntat política dels cata-
lans i de les catalanes.

3. Ratifica com a diputat del Parlament de Catalunya i president de la Generalitat 
de Catalunya, el Molt Honorable President Quim Torra.

4. Reconeix com a únic marc jurídic aplicable a la presidència de la Generalitat, 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern, 
i el Reglament del Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya es reitera 
que el seu Reglament és l’únic que pot alterar la seva composició.

5. Dóna suport als eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Co-
min perquè exerceixin plenament i en llibertat les seves funcions polítiques, en com-
pliment de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, d’acord amb 
els vots rebuts per ciutadans i ciutadanes de tot l’Estat, no només de Catalunya. Es 
denuncia la negativa de la Fiscalia General de l’Estat i l’Advocacia de l’Estat de re-
tirar les ordres de presó contra els eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, 
contravenint la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Es denunciarà 
davant el Parlament Europeu, l’incompliment de la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea.

6. Denuncia l’existència d’una causa general contra l’independentisme amb cau-
ses obertes contra els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, la persecu-
ció davant el Tribunal de Comptes, els alcaldes i alcaldesses, el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, el Jutjat d’instrucció núm. 13, els detinguts i les detingu-
des del 23 de setembre i la resta de represaliats a Catalunya.

7. Exigeix la fi de la repressió, el reconeixement del dret a l’autodeterminació 
del poble de Catalunya, l’amnistia pels presos i preses, el lliure retorn dels exiliats 
i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya i la necessitat d’impulsar un Acord Nacional 
per defensar-ho.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus. 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, SP CUP-CC (reg. 54998).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 04.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, finiment del termini impror-
rogable: 04.01.2020; 16:45 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.01.2020.
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Proposta de resolució sobre l’acord de la Junta Electoral Central del 
3 de gener de 2020
250-01134/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 54999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l’acord de la Junta Electoral Central del 3 de gener de 2020, per tal que sigui 
substanciada en la sessió plenària del dia 4 de gener de 2020, amb el text següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, des del ple respecte a les decisions judicials i als 

acords adoptats pels òrgans administratius dins l’exercici de llurs competències:
1. Constata que les causes de cessament del president o presidenta de la Generali-

tat de Catalunya estan previstes per l’article 67.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya, així com en l’article 7.1. de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern. Constata, finalment, que les causes de pèrdua de la 
condició de membre del Parlament estan previstes en l’article 24 del Reglament del 
Parlament de Catalunya.

2. Constata que no és encara ferma la sentència dictada pel Tribunal Superior  
de Justícia de Catalunya de la que porta causa l’acord de la Junta Electoral Central de  
3 de gener del 2020, i pot ser objecte de recurs davant la Sala Segona del Tribunal 
Suprem.

3. Constata que l’acord de la Junta Electoral pot ser objecte de recurs davant la 
Sala Tercera del Tribunal Suprem, i convida a la Mesa del Parlament de Catalunya a 
considerar la possibilitat d’interposar-hi un recurs per tal de defensar allò que dispo-
sen, respecte a les causes de cessament del president o presidenta de la Generalitat, 
tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
així com allò que, respecte a les causes de pèrdua de la condició de membre del Par-
lament, preveu el Reglament del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, 

GP PSC-Units

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 54999).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 04.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, finiment del termini impror-
rogable: 04.01.2020; 16:45 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.01.2020.
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Proposta de resolució de posicionament sobre l’acord de la Junta 
Electoral Central del 3 de gener de 2020
250-01135/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 55000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.01.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució de posicionament sobre la resolució 
de la Junta Electoral Central, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Par-
lament, pel procediment d’urgència extraordinària, tal com preveu l’article 107 del 
Reglament, i amb caràcter improrrogable, amb el text següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Considera que la Junta Electoral s’ha extralimitat en les seves funcions. La 

JEC és un òrgan que pel seu caràcter administratiu i no jurisdiccional no pot adop-
tar la resolució d’inhabilitació del President Torra i d’Oriol Junqueras.

2. Expressa el rebuig a la resolució d’una Junta Electoral Central dividida que 
estima els recursos presentats pel PP, Cs i Vox sobre la inhabilitació del President 
Torra, emprant un precepte pensat per casos de terrorisme i corrupció.

3. Manifesta que la resolució de la JEC vulnera l’Estatut d’Autonomia i el Regla-
ment del Parlament que estableix les causes d’inhabilitació dels diputats i diputades, 
quan hi ha pendent una sentència ferma del Tribunal Suprem.

4. Mostra el rebuig a la decisió de la JEC d’inhabilitar Oriol Junqueras com a 
diputat europeu, vulnerant la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
i les competències del Parlament Europeu.

5. Afirma que la resolució de la JEC vulnera el dret al sufragi i l’elecció de la 
ciutadania.

6. Referma que qualsevol decisió sobre la Presidència de la Generalitat s’ha de 
fer amb respecte escrupolós a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i al Parlament 
de Catalunya.

7. Considera que la resolució de la Junta Electoral Central, pel moment i la for-
ma, forma part de l’estratègia de la dreta i l’extrema dreta per interferir en el debat 
d’investidura que s’està realitzant al Congrés dels Diputats.

8. Rebutja novament la judicialització d’un conflicte que només es pot resoldre 
per mitjans polítics i democràtics.

9. En aquest sentit manifesta la necessitat de desbloquejar la situació política 
amb la formació d’una majoria de govern progressista i plurinacional que permeti 
canalitzar per la via del diàleg i la negociació el conflicte polític, recuperar drets ci-
vils i drets socials.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP CatECP (reg. 55000).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 04.01.2020.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, finiment del termini impror-
rogable: 04.01.2020; 16:45 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.01.2020.

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55003 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.01.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 55003) 

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 4

4. Mostra el seu rebuig a la recisió de la JEC d’inhabilitar Oriol Junqueras com a 
diputat europeu, vulnerant la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
i les competències del Parlament Europeu alhora que reclama la seva immediata 
posada en llibertat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7

7. Considera que la resolució de la Junta Electoral Central forma part de la cau-
sa general contra l’independentisme orquestrada per l’arquitectura político-admi-
nistrativa de l’estat espanyol.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De supressió al punt 9

9. En aquest sentit manifesta la necessitat de desbloquejar la situació política 
amb la formació d’una majoria de govern progressista i plurinacional que permeti 
canalitzar per la via del diàleg i la negociació el conflicte polític, recuperar drets ci-
vils i drets socials.

Proposta de resolució sobre la pèrdua de la condició de diputat de 
Quim Torra i, consegüentment, de la de president de la Generalitat
250-01136/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president, Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la pèrdua de la 
condició de diputat del Sr. Joaquim Torra i conseqüentment de la de president de 
la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el 
text següent:

Proposta de resolució
El Parlamento de Cataluña declara:
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1) Que uno de los pilares de la democracia es la igualdad de todas las personas 
ante la ley, sean particulares o autoridades; 

2) Que los poderes públicos y todas las personas están obligados a cumplir las 
leyes y las resoluciones judiciales y que no caben excepciones ni privilegios de nin-
gún tipo por el hecho de ser autoridad; 

3) Que todas las personas deben responder ante los tribunales por los eventuales 
ilícitos penales que hayan cometido, y cumplir con las penas que éstos les impongan 
si son declarados culpables de los hechos que se les imputan; 

El Parlamento de Cataluña constata:
4) Que, habiendo resuelto la Junta Electoral Central, en el ejercicio de su compe-

tencia, la aplicación de la inelegibilidad del Sr. Torra, debe dejar automáticamente 
diputado de este Parlamento y, por tanto, ha dejado de ser presidente de la Genera-
litat, por lo cual procede el inicio de un procedimiento de investidura de un nuevo 
presidente de la Generalitat o la convocatoria de elecciones.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president; Lorena Roldán Suárez, portaveu, GP Cs

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs (reg. 55001).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 04.01.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, finiment del termini impror-
rogable: 04.01.2020; 16:45 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.01.2020.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 54382).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 15.01.2020 al 17.01.2020).
Finiment del termini: 20.01.2020; 10:30 h.
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
seguretat exterior de les centrals nuclears i del futur econòmic i 
social dels municipis nuclears
252-00023/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 54642).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2020 al 16.01.2020).
Finiment del termini: 17.01.2020; 10:30 h.
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