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Proposta de resolució sobre el garantiment de la transparència i els 
drets dels sol·licitants de la renda garantida de ciutadania
250-00135/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.04.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Finiment del termini improrrogable: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 02.05.2018; 18:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2018.

Proposta de resolució sobre l’actuació necessària de les cúpules de 
les entitats sindicals en interès dels treballadors i no d’uns líders 
polítics determinats
250-00137/12

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.04.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Finiment del termini improrrogable: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 02.05.2018; 18:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2018.

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics
250-00146/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 2927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Sergi Sabrià i Benito, portaveu, Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del 

Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la defensa 
dels drets civils i polítics, per tal que sigui substanciada davant del Ple, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers mesos, Catalunya ha vist com s’ha incrementat la vulneració 

dels drets més bàsics que tota democràcia reconeix a la seva ciutadania. En aquest 
sentit, hem pogut conèixer informes del Síndic de Greuges de Catalunya denunciant 
la regressió de drets que s’està vivint, hem vist com Amnistia Internacional s’ha po-
sicionat en diverses ocasions sobre els abusos que s’estaven cometent, o recentment 
hem conegut com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides instava a l’estat 
espanyol a garantir els drets polítics del diputat Jordi Sànchez. En la vulneració de 
drets polítics d’un diputat o diputada hi ha la vulneració dels drets polítics de tots 
els diputats i diputades de la cambra i per extensió els dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya per la representativitat democràtica que en tenen.
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A dia d’avui hi ha dues dones en presó preventiva a Alcalà Meco, una d’elles la 
que fou Presidenta d’aquest Parlament, 2 persones a Soto del Real i 5 persones més a 
Estremera, 7 persones exiliades, desenes de càrrecs polítics processats, més de 700 
alcaldes investigats i centenars i centenars de persones que es troben perseguides 
judicialment per haver defensat el dret a votar el passat 1 d’octubre.

A més a més, hem vist com des de les eleccions del passat 21 de desembre, a 
través de la judicialització empresa per l’estat espanyol del que hauria de fer-se per 
una via política, no ha permès celebrar una investidura a la Presidència de la Gene-
ralitat respectant els resultats democràtics expressats a les urnes, primer impedint la 
investidura del Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, després denegant el permís 
penitenciari a l’Il·lustre Sr. Jordi Sànchez i just després empresonant durant la sessió 
d’investidura que ja havia començat a l’Honorable Sr. Jordi Turull.

Tot això s’afegeix a la persecució pública, política i judicial que estan patint 
ciutadans organitzats que pacíficament mostren la seva disconformitat amb la greu 
situació que estem vivint, fins l’extrem de banalitzar de forma barroera la violència 
i el terrorisme, arribant fins i tot a comparar un tall de carretera amb terrorisme o 
xiular un himne amb violència.

Davant d’aquesta involució democràtica de tot aquest retrocés democràtic i re-
gressió de drets i llibertats, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia la vulneració permanent de drets civils i polítics així com de drets 

fonamentals que està patint la ciutadania, les institucions catalanes i els seus repre-
sentants escollits democràticament.

2. Defensa de manera enèrgica els drets recollits al Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics i per la Declaració Universal de Drets Humans, que han estat sig-
nats per l’Estat espanyol i que es veuen vulnerats i coartats actualment a Catalunya.

3. Manifesta el seu ferm compromís amb la llibertat d’expressió, de manifestació, 
de reunió, de participació i d’associació, així com amb la lluita de la no-violència.

4. Defensa l’actuació i canalització de les reivindicacions polítiques per vies de-
mocràtiques i pacífiques, rebutjant qualsevol expressió de violència que es pugui 
produir.

5. Denuncia l’abús i la desproporció d’actuacions policials i d’acusacions admi-
nistratives i penals per tal de perseguir i criminalitzar la dissidència política.

6. Exigeix l’alliberament immediat de les preses i presos polítics i les condicions 
per a que puguin tornar les persones exiliades.

7. Denuncia la ingerència jurídica per a impedir el normal funcionament del Par-
lament de Catalunya per a que de forma urgent pugui desenvolupar les seves tasques 
amb total sobirania.

8. Manifesta la voluntat de recuperar urgentment totes les institucions catalanes 
i acabar amb la imposició de l’article 155, per a posar-les al servei de la ciutadania, 
permetent exercir tot allò necessari per avançar socialment segons les majories par-
lamentàries expressades el 21 de desembre.

9. Dóna suport a les iniciatives jurídiques i institucionals impulsades pel Molt 
Honorable President del Parlament i la mesa de la cambra.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
Sergi Sabrià i Benito, portaveu; Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat, 

GP ERC


