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Grup Parlamentari Republicà
Noemí Llauradó Sans

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Òscar Ordeig i Molist

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Jéssica Albiach Satorres

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de les 
polítiques per a persones amb discapacitat
252-00008/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 5629; 5636).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.06.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els 
drets civils i polítics
252-00009/12

PRESENTACIÓ: PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Reg. 5501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament de Catalunya, d’acord amb el que 

disposen els articles 47.4, 63 i 66 del Reglament del Parlament, proposo a la Mesa 
que acordi i proposi al Ple la creació d’una comissió específica d’estudi sobre els 
drets civils i polítics a Catalunya.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre els drets civils i 
polítics a Catalunya

Exposició de motius
L’Estat Espanyol ha respost de forma autoritària la voluntat majoritària dels 

ciutadans de Catalunya de decidir democràticament el seu futur.
La irresponsabilitat del Govern espanyol d’intentar resoldre per la via judicial un 

problema de naturalesa política ha generat una regressió democràtica sense prece-
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dents i, com a conseqüència d’això, hem vist amb preocupació com es vulneraven 
drets fonamentals i es degradava progressivament la separació de poders.

El respecte als drets civils i polítics no és només un mandat fruit del marc jurí-
dic de l’estat espanyol, particularment la pròpia Constitució Espanyola. Vulnerar-los 
representa atemptar contra allò que està especialment protegit en els tractats inter-
nacionals derivats de la Declaració dels Drets Humans i als quals estem adherits.

Desenes d’institucions, organitzacions i personalitats d’arreu del món, compro-
meses amb la defensa dels drets humans, han denunciat la repressió que el Govern 
espanyol ha exercit contra ciutadans indefensos que feien cues per poder votar, i han 
advertit que a l’Estat espanyol s’han produït vulneracions greus del dret a la partici-
pació política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’expressió, els drets de reu-
nió i manifestació, el principi de legalitat penal i el dret a la tutela judicial efectiva.

En aquest mateix sentit, el Síndic de Greuges ha manifestat que les mesures que 
adoptat l’Estat com a reacció als fets ocorreguts a Catalunya durant la tardor del 
2017 han afectat de manera significativa els drets fonamentals i els principis cons-
titucionals.

En definitiva, durant els darrers mesos s’han produït regressions democràtiques 
molt greus al conjunt de l’Estat espanyol que han afectat drets i llibertats fonamentals 
reconeguts tant en el marc jurídic estatal com internacional. Aquesta regressió de-
mocràtica ha tingut una incidència especialment intensa a Catalunya, però no només.

Hem vist com es jutgen i empresonen ciutadans per les seves cançons, piulades 
o idees. Com es censuren pàgines web. Com s’intervenen diaris i revistes. Com es 
cancel·len exposicions artístiques. O com es prohibeixen actes públics en funció de 
qui hi participa.

Aquestes accions prefiguren un panorama de risc per a l’estat de dret. Limitar 
l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques posa en qüestió els propis 
fonaments democràtics i això hauria de ser motiu de preocupació per a tots els de-
mòcrates, a Catalunya, a l’Estat espanyol i al conjunt d’Europa.

Per aquest motiu, es considera necessari crear una comissió d’estudi sobre els 
drets civils i polítics que permeti analitzar la profunditat de les vulneracions que 
s’han produït, la importància d’aquests drets en una societat democràtica avançada, 
les mesures que es poden adoptar per garantir el respecte i el compliment de la lega-
litat internacional en matèria de drets humans individuals i col·lectius, i les accions 
que poden contribuir a generar un marc propici per al lliure exercici d’aquests drets.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi sobre els drets ci-

vils i polítics, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.

Composició
La Comissió ha d’ésser integrada per vint-i-un membres.

Objecte
L’estudi sobre la situació dels drets civils i polítics a Catalunya.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió
La comissió específica per a l’estudi sobre els drets civils i polítics tindrà la vi-

gència corresponent a la de la legislatura en curs.
La Comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament. I també es podran dur a terme in-
formes provisionals que seran lliurats al final de cada període de sessions.

Palau del Parlament, 18 de juny del 2018
Roger Torrent i Ramió, president


