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A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà,
Carles Riera Albert, representant 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 sobre l'amnistia, per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb
el text següent.
Alhora, d'acord amb l'article 107, apartat 4 del Reglament del Parlament,
demanen que es tramiti per urgència extraordinària.
Exposició de motius

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol s'aguditzà després de la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta
de nou pacte estatutari, enèsim intent de trobar un encaix de les aspiracions
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la
Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà
per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu
de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític.
Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria, i
ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, les eleccions de 27 de
setembre de 2015 varen adquirir un caràcter plebiscitari, amb el resultat que
els citats comicis expel·liren una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho
decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat, fou la insistència en el procés de
judicialització complementant amb altres mesures administratives, especialment a partir del moment en què les institucions de la Generalitat decidiren
continuar amb l'objectiu de l'organització d'un referèndum: bloqueig de la
inviolabilitat i l'autonomia parlamentaria mitjançant tot tipus d'accions i
recursos judicials, als que seguiren detencions i actuacions de les forces i
cossos de seguretat de l'Estat.
De forma creixent des de 2013, l'estratègia de judicialització com a resposta
al conflicte polític ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions i, en definitiva, un nombre altíssim d'imputacions. A desembre del 2020
hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la
participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del
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poble català. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa
de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades. No hi ha procediments equivalents en relació a aquells que són contraris a l'exercici del dret a l'autodeterminació ni a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades, fet que
demostra un posicionament claríssim de l'aparell repressiu estatal en contra
de l'exercici del dret a l'autodeterminació i les seves expressions.
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat
política, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a
conductes punibles administrativament, realitzats des de l'1 de gener de 2013
i fins al moment de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, qualsevulla sigui
la seva denominació i contingut. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament,
afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu
sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals,
haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
Per aquests motius, els Grups i Subgrup Parlamentaris signants presenten la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Declara que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta
la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació,
de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una
societat democràtica.
2. Reclama l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renúncia a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal
i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes d'intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació
de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o
com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des
de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei
d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut.
3. Considera que aquesta llei ha de partir d'entendre com a intencionalitat
política qualsevol fet vinculat a la lluita democràtica per l'autodeterminació
de Catalunya o als fets derivats de la crítica de l'actuació de les autoritats
governatives o jurisdiccionals que haguessin estat perseguits penalment o
administrativa des de l'1 de gener del 2013.
En qualsevol cas, estaran compresos en l'amnistia:
a) Els delictes de rebel·lió i sedició.
b) El delicte de malversació de cabals públics quan estigui en concurs amb el
delicte de sedició.
c) Els delictes de prevaricació, falsedat, malversació de cabals públics, desobediència o revelació de secrets, així com els delictes comesos en ocasió o
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motiu d'aquests sempre que estiguin vinculats a la preparació, organització,
promoció i execució del procés participatiu per a decidir el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre del 2014 o al Referèndum de l'1 d'octubre del
2017.
d) Els actes d'expressió i d'opinió realitzats a través de la premsa, impremta,
xarxes socials o qualsevol altre mitjà de comunicació que hagin estat valorats com a delictes d'incitació a l'odi vinculats al conflicte polític amb Catalunya.
e) Els delictes contra l'ordre públic, entenent com a tal qualsevol dels delictes del Títol XXII del Llibre II del Codi Penal, comesos en el marc de la
lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya i/o de les protestes i
accions de crítica de l'actuació de les autoritats governatives i/o jurisdiccionals sobre el conflicte polític amb Catalunya, incloses les del Tribunal Constitucional, amb posterioritat al Referèndum de l'1 d'octubre de 2017.
f) Els actes de diversa índole que hagin estat mediats per la realització dels
actes amnistiats, sigui la que sigui llur denominació i ubicació legal.
4. Reitera que l'amnistia, per a la seva plena efectivitat, ha d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que
inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
5. Reconeix que l'amnistia ha de reparar els danys causats a les persones
repressaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i
haurà de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió
de drets fonamentals.
6. Fa una crida a la societat catalana a mobilitzar-se i donar suport a una
amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn
dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratja a
tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través
d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
Palau del Parlament, 9 de desembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus. Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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