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

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE ELS CRITÈRIS PER A ESTABLIR 

RESTRICCIONS DE DRETS EN UN CONTEXT DE PANDÈMIA (tram. 302-

00136/13).  

El Parlament de Catalunya constata: 

1. La manca de transparència i claredat amb la que sovint ha actuat el govern i els 

diversos òrgans que tenien responsabilitats en l’aplicació de mesures i la gestió 

de la pandèmia, des del propi govern, la conselleria de salut així com el 

PROCICAT. 

Rebutjat:  29 vots a favor (Vox, CUP, Cs i PPC), 63 vots en contra (ERC, JxCat) 

i 39 abstencions (PSC-Units i ECP) 

 

2. La necessitat de fer una revisió crítica de les mesures adoptades durant la 

pandèmia i sobretot aquelles que hagin pogut afectar els drets fonamentals. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP ERC I EL GP JxCat 

Aprovat: 125 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i PPC) i 6 

abstencions (Cs) 

 

El Parlament de Catalunya es compromet a: 

3. Posar en marxa un debat al Parlament entorn les mesures adoptades i la seva 

efectivitat a través de la realització de sessions conjuntes de, com a mínim,  les 

Comissions de Salut, de Justícia i d’Interior en les que compareguin els 3 

consellers/conselleres, el “grup d’experts que havia de posar en marxa l’informe 

sobre drets” així com d’altres persones rellevants i entitats de l’àmbit per tal de 

poder emetre unes conclusions conjuntes sobre aquest aspecte. 

El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Generalitat a: 

4. Que realitzi un informe exhaustiu en el termini de 3 mesos i el presenti en seu 

parlamentària avaluant les polítiques que han dut a terme i els efectes en els 

drets fonamentals. 
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5. Que el Departament de Justícia posi en marxa de forma immediata de nou “el 

Grup d'experts que ha d’elaborar l’informe sobre la garantia dels drets 

fonamentals i les llibertats públiques en situacions d’emergència o 

excepcionalitat social” per tal que pugui emetre i publicar un informe en els 

propers 3 mesos. 

Rebutjats:  17 vots a favor (CUP i ECP), 74 vots en contra (ERC, JxCat i Vox) i 

40 abstencions (PSC-Units, Cs i PPC) 

 

6. Que l'Escola d'Administració Pública, a proposta de les unitats impulsores de la 

formacio estratègica, aprovi un pla estratègic pluriennal de formació per tots els 

servidors públics de Catalunya en drets i llibertats i que aquest vagi acompanyat 

d'un contracte programa o equivalent amb les unitats impulsores que en 

garanteixi la correcta assignació de recursos materials, equips i apropiada 

programació en el temps.  

S’ACCEPTA L’ESMENA 5 DEL GP ERC I EL GP JxCat 

Aprovat: 111 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 11 vots en 

contra (Vox) i  9 abstencions (Cs i PPC) 

 

7. Que en un termini màxim de sis mesos el Departament de la Salut avaluï la 

legalitat de retirar les sancions que, per raó de les mesures adoptades per fer 

front a la COVID, hagin comportat una hipotètica vulneració de drets 

fonamentals com el dret de manifestació, d’expressió i de protesta. 

Especialment les que es van imposar durant les mobilitzacions en suport a Pablo 

Hasel el dia 18 de febrer de 2021 a Tarragona i les que es van imposar a la 

Garriga el dia 30 de gener de 2021 en una mobilització contra l’extrema dreta. 

En cas favorable, cal que s'adoptin les mesures adients per restablir els drets 

afectats i, fins i tot, en cas que aquestes ja hagin estat executades i s'ajusti a la 

legalitat, que es retorni l’import a les persones sancionades. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 6 DEL GP ERC I EL GP JxCat 

Aprovat: 80 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 51 vots en contra (PSC-

Units, Vox, Cs i PPC) 
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