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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
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP ERC (reg. 2933).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb 
caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2018.

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 acordada, 
02.05.2018; 18:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2018.

Proposta de resolució sobre l’adhesió als principis i els valors 
europeus
250-00150/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 2988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposta de resolució d’adhesió als principis i valors europeus, per tal 
que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
Més que un espai geogràfic o una potència geopolítica, Europa és una idea, uns 

valors de llibertat, democràcia, justícia i respecte inspirats en una llarga tradició hu-
manista. Sempre que es conculquen aquests valors, en el centre o en la perifèria del 
continent, Europa és menys Europa.

La tasca de protegir i envigorir la identitat europea ateny tots els ciutadans, la so-
cietat civil i els poders públics, des dels Urals fins al Finisterre. Un dels seus pilars 
és l’estat del benestar: una conquesta col·lectiva que reflecteix abastament l’esperit in-
tegrador d’una Europa de les persones en què, més enllà de les circumstàncies de ca-
ràcter personal, social, econòmic i cultural, es fa possible la igualtat d’oportunitats.

No és possible entendre Europa sense Antoni Gaudí, sense Pau Casals o sense 
Salvador Dalí. La nostra llengua, parlada també a València, les Illes de Balears, 
Andorra, la Catalunya Nord, la franja de Ponent i l’Alguer, és a dir, per més d’11 
milions de persones, no és una de les llengües europees més esteses? Els nostres es-
criptors i pensadors, Ramon Llull, Ausiàs March, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda 
o Jaume Cabré, no formen part del cànon literari europeu? La nostra capital, Bar-
celona, una ciutat cosmopolita i d’avantguarda, no és una de les ciutats de les quals 
tots els europeus n’estan més orgullosos? Els nostres centres de recerca, les nostres 
universitats, els nostres investigadors, no treballen amb els seus col·legues europeus 
per a la creació de valor, talent i excel·lència arreu de tot el continent? Les nostres 
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empreses i les mercaderies que produïm, no les exportem a Europa, que és el nostre 
mercat més important? No és, en definitiva, Catalunya, un dels principals motors 
econòmics d’Europa, la regió més pròspera del Mediterrani i un contribuent net de 
recursos al pressupost de la Unió?

La diversitat nacional i el plurilingüisme representen l’essència d’Europa. Les 
polítiques interculturals, des del reconeixement de la idiosincràsia personal i col·lec-
tiva, promouen la integració de les comunitats humanes en un ethos compartit en 
què es conjuguen les arrels d’un país i les noves propostes culturals amb els drets i 
els deures propis d’una societat democràtica.

Malgrat això, països amb una història recent de guerres i enfrontaments que han 
dut a l’exili molta gent o de pobresa estructural que han donat peu a una forta emi-
gració, han tancat els ulls davant les tragèdies esdevingudes a l’altra riba de la Medi-
terrània. Veiem, doncs, com Europa no ha estat sempre fidel a la tradició humanista. 
Amb excepcions significatives, com el cas alemany, els darrer anys molts governs no 
han estat a l’alçada en l’acolliment dels refugiats.

Al llarg de la seva història, Catalunya ha estat profundament europea. Les ins-
titucions medievals de Pau i Treva així ho palesen. La plenitud nacional del nostre 
país està íntimament relligada als valors europeus, talment com dues cares de la 
mateixa moneda.

La judicialització de la política i la politització de la judicatura, allà on es pro-
dueixin, constitueixen un assumpte de primer ordre que debilita el projecte europeu. 
Aquells que tenen responsabilitats públiques no es poden inhibir davant de les pato-
logies democràtiques emergents, amb el pretext que no són de la seva competència. 
Els valors no tenen fronteres i els principis democràtics essencials, tampoc.

Però la resposta avui, més que mai, ha de ser «Hola, Europa», «Retrobem-nos, 
Europa!» Ciutadans d’Europa i del món, la nostra llibertat és vostra. Sigueu els nos-
tres ulls i la nostra veu, com nosaltres afegim la nostra mirada i el nostre accent.

Catalunya és Europa i Europa és la casa dels catalans. No hi som tan sols geo-
gràficament, sinó que les nostres arrels s’hi enfonsen profundament, i ens lliguen 
a la seva ànima de manera indestructible. Els catalans som nets de Grècia, Roma i 
l’imperi carolingi de Carlemany; i som fills d’Erasme, Shakespeare i Goethe; i som 
germans de Tolstoi, Thomas Mann i Vaclav Havel.

Pels catalans Europa és una vibració, un clam, una paraula encesa i viva. I en 
aquest concert de cultures i de llengües, nosaltres hi hem aportat la nostra, la llen-
gua catalana, i també els nostres artistes, els nostres valors, el nostre treball, la nos-
tra solidaritat i els nostres anhels. Certament, Catalunya no s’entén sense Europa, 
però tampoc Europa no s’entén sense els catalans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
Primer. El Parlament de Catalunya fa seu un projecte originari i perenne d’una 

Europa nascuda per superar els totalitarismes i estendre la democràcia arreu del 
continent i del món. La Unió Europea és aquell espai polític, social i econòmic en 
què cada persona i cada nació veuen respectats els drets humans en les seves di-
mensions individual i col·lectiva, i en què els conflictes polítics es resolen amb eines 
polítiques i de forma cívica, pacífica, i democràtica. Europa és, també, un espai 
d’entesa, de diàleg i de mediació. En aquest sentit, valorem i donem suport a la pla-
taforma UE-Catalunya del Parlament Europeu, nascuda per fer efectius aquest dià-
leg, aquesta mediació i, finalment, aquesta entesa.

Segon. El Parlament de Catalunya defensa que l’esperit republicà enllaça, en-
cara més, Catalunya amb Europa i Europa amb Catalunya. Europa ha representat 
sempre les nostres aspiracions col·lectives a un país nou i millor. I és precisament a 
Europa i a tot el món, a qui oferim el millor que tenim, la causa de Catalunya, que 
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ha estat sempre la causa de la llibertat. L’ideal de l’esperit de ciutadania de tantes 
generacions d’europeus que veuen els seus drets protegits i reconeguts a les seves 
institucions, és el mateix que ha irradiat el procés democràtic, pacífic i constituent 
de Catalunya que ens ha portat fins aquí.

Tercer. El Parlament de Catalunya considera que el coneixement, reconeixement 
i promoció de totes les llengües europees, com a patrimoni compartit de la ciuta-
dania del nostre continent, esdevé un termòmetre del grau d’adhesió d’una societat 
als valors d’Europa. El plurilingüisme enriqueix les persones i multiplica la nostra 
capacitat comunicativa en un món globalitzat.

Quart. El Parlament de Catalunya denuncia els països europeus i de forma desta-
cada, l’Estat espanyol, per la vulneració de les llibertats individuals i col·lectives que 
posen en risc la democràcia i l’estat de dret, que és tant com posar en risc el mateix 
projecte europeu. Per la seva dimensió humanitària, denuncia aquesta conculcació 
de drets, en el cas de l’acolliment de les persones que cerquen refugi. Catalunya ha 
estat i és país d’acollida i, malgrat no tenir competències plenes, pot i ho ha de con-
tinuar essent.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DE TERMINIS

Sol·licitud: Elsa Artadi i Vila, juntament amb vint-i-sis altres diputats del GP JxCat 
(reg. 2989).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2018.

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.


