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Text i votacions de la proposta de resolució sobre la 

defensa dels drets civils i polítics des d’àmplies majories 

plurals (CatECP) 

 

Primer. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable del govern de 

Mariano Rajoy i d’altres institucions, en utilitzar els tribunals per respondre a 

debats polítics, negant-se a dirimir amb el diàleg i la negociació les demandes 

polítiques que els darrers anys s’han posat de manifest des d’amplis sectors de la 

societat catalana.  (transaccionada amb JxCat) 

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 39 en contra (Cs i PPC) i 

21 abstencions (PSC-Units i CUP) 

 

Segon. El Parlament de Catalunya denuncia la situació de diputats i diputades 

d’aquesta cambra i representants de la societat civil, en presó preventiva 

injustificada i en reclama el seu alliberament. (acceptada de JxCat) 

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 20 en contra (PSC-Units i 

PPC) i 4 abstencions (CUP). Cs no ha votat en aquest punt. 

 

Tercer. El Parlament de Catalunya denuncia que la judicialització del debat polític 

està contribuint a generar un bloqueig institucional. 

Aprovat: 58 vots a favor (JxCat, PSC-Units i CatECP), 39 en contra (Cs i 

PPC) i 35 abstencions (ERC i CUP) 

 

Quart. El Parlament de Catalunya manifesta que els diputats i diputades d’aquesta 

cambra han de tenir garantits tots els drets polítics i civils recollits al Pacte 

Internacional dels Drets Civils i Polítics, així com tota la legislació internacional de 

protecció dels drets humans. 

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP), 39 en contra 

(Cs i PPC) i 4 abstencions (CUP) 

 

Cinquè. El Parlament de Catalunya, com a cambra on es manifesta la pluralitat 

política del país, s’emplaça a treballar per trobar les eines i instruments 

necessaris per recuperar les institucions de l’autogovern, procurant edificar 

sempre edificant àmplies majories dins d’aquesta cambra. (acceptada d’ERC) 

Aprovat: 56 vots a favor (ERC, PSC-Units i CatECP), 39 en contra (Cs i 

PPC) i 37 abstencions (JxCat i CUP) 
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Sisè. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt d’actors socials i polítics 

d’aquest país a treballar de forma conjunta, des de les majories més àmplies i 

plurals possibles, per defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la 

justícia, que com a pilars fonamentals en els que s’edifica la societat catalana 

estan sent vulnerats, especialment i de manera greu, en els darrers temps. 

(acceptada d’ERC) 

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 39 en contra (Cs i PPC) i 

21 abstencions (PSC-Units i CUP) 

 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

resolució aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

 


