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Text i votació de la proposta de resolució d’ERC sobre la 
defensa dels drets civils i polítics 
 

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 
representants 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 i el Conveni 
Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals, que han estat signats per l’Estat espanyol i que es veuen 
vulnerats i coartats actualment a Catalunya. 

Acceptació de l’esmena d’addició num 1 del GP de Catalunya en Comú Podem 

Aprovats:  78 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra (Cs, PSC-
Units i PPC) 
 
 
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 noviolència. 

Aprovat:  94 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 40 en 
contra (Cs i PPC) 
 

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

Aprovat:  per unanimitat (134 vots a favor) 
 
 
5. Denuncia l'abús i la desproporció d'actuacions policials i d’acusacions 
administratives 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 
Parlament de Catalunya per a que de forma urgent pugui desenvolupar les seves 
tasques amb total sobirania. 

Aprovats:  78 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra (Cs, PSC-
Units i PPC) 
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8. "- Manifesta la voluntat de recuperar urgentment totes les institucions 
catalanes  i acabar amb la imposició de l'article 155, per posar-les al servei de la 
ciutadania, permetent exercir tot allò necessari per avançar socialment, 
nacionalment i políticament segons les majories parlamentàries expressades el 21 
de desembre i respectant els legítims drets polítics dels diputats electes". 

Esmena transaccional 1 De modificació 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya, GP de Cat lunya en Comú Podem 

Aprovat:  74 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP) i 60 en contra (Cs, PSC-
Units, CUP i PPC) 

 

8bis.- Mostrar tot el suport i agraïment als treballadors públics de la Generalitat 
que en aquests moments estan patint les conseqüències de l'aplicació de l'article 
155 de la Constitució espanyola. Així mateix, mostrar també el suport explícit a la 
cap de comunicació del cos dels Mossos d'Esquadra que ha estat destituïda i, al 
mateix temps, reclamar informació sobre aquest cessament. 

Esmena transaccional 2 D'addició 
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya, GP de Catalunya en Comú Podem,  

Aprovat:  78 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra (Cs, PSC-
Units i PPC) 
 

9. Dóna suport a les iniciatives jurídiques i institucional impulsades pel MH 
President del Parlament i la mesa de la cambra en favor del diàleg i la cohesió 
social. 

TRANSACCIÓ entre el punt 9 de la PR i l’esmena num 2 del GP de Catalunya en 
Comú Podem  

Aprovat: 78 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 en contra (Cs, PSC-
Units i PPC) 
 

 

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 


