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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies generi un model de 

document efectiu i intel·ligible, de recurs contenciós administratiu per donar res-
posta al dret reconegut a l’article 27.7 de la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania.

2. Publicar, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta proposta de re-
solució, aquest document al web gencat.cat a la portada on s’explica el procediment 
per demanar la Renda Garantida de Ciutadania, assegurant sempre una fàcil localit-
zació i la seva descàrrega en diferents formats. El document haurà d’informar també 
del procediment de presentació del mateix.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució de denúncia de la criminalització dels Comitès 
de Defensa de la República per l’aparell de l’Estat espanyol
250-00132/12

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

Reg. 2690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, Sergi Sabrià i Benito, portaveu del Grup Parlamentari Re-
publicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució de denúncia a la criminalització dels CDR 
per part de l’aparell de l’estat espanyol, per tal que sigui substanciada davant el Ple.

Els diputats sotasignants, sol·liciten que la Mesa del Parlament acordi que la Pro-
posta de resolució de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de 
l’estat espanyol es tramiti pel procediment d’urgència extraordinària, d’acord amb el 
que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament.

Amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xar-

xes socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal: 
«En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, 

hem vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos 
i criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les forces 
repressores de l’estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva re-
pressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder 
justificar, també, la persecució judicial.

»Els mitjans i els partits polítics del règim no tenen miraments en inventar una 
suposada “kale borroka” que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por 
és l’existència d’un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el 
pacifisme actiu com a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la 
capacitat per aturar el país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem 
consciència del poder que tenim.

»Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i 
tots els recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte 
esperançador: la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. També ens 
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
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»Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cam-
breres, recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, 
perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, [...] Els CDR som el 
poble i som aquí per construir la República.

»Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fisca-
lia, tots ells poders fàctics d’un estat repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol 
i seguirem al carrer, des de l’acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres 
objectius.

No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!» 
Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
Primer. El Parlament de Catalunya considera una forma d’acció política absolu-

tament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resis-
tent i no violenta, pròpia d’una democràcia madura.

Segon. El Parlament de Catalunya denuncia i es posiciona clarament en contra 
de les operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies ju-
dicials contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada 
tots els drets civils i polítics dels ciutadans.

Tercer. El Parlament de Catalunya denuncia la criminalització de la protesta 
social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat 
d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular 
a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de baix i 
per a totes en forma de República.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC. Elsa Artadi i Vila, portaveu GP 

JxCat. Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: SP CUP-CC, GP JxCat, GP ERC (reg. 2690).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut escola El 
Bosc de Rubí
250-00133/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada, i 

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 


