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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 CS SOBRE LA GARANTIA DE L’EXERCICI DELS 

DRETS FONAMENTALS A L’ESPAI PÚBLIC (Tram. 302-00025/12) 

 

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

1.Garantir la neutralitat de l'Administració autonòmica i de les entitats i serveis públics 

que en depenen en les seves relacions quotidianes amb els ciutadans. El Govern ha de 

mantenir les instal·lacions en què desenvolupa la seva tasca administrativa i de govern 

lliure de qualsevol simbologia partidista.  

2. Garantir la neutralitat dels funcionaris públics en la prestació de serveis als ciutadans 

i evitar que aquests puguin patir ingerències polítiques com l'assenyalament. El Govern 

ha d'evitar que els alts càrrecs polítics promoguin i emparin ingerències polítiques en 

l'activitat quotidiana dels cossos funcionaris, i en particular, en el Cos de Mossos 

d'Esquadra.  

(Aceptada enmienda 1 del Grupo Parlamentari Socilialistes i Units per Avançar) 

3. Garantir la llibertat de moviment, el dret al treball i  el dret dels  ciutadans d'accedir 

als serveis essencials com  la sanitat i l'ensenyament i vetllar per la seguretat en totes les 

vies de comunicació. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ha de impedir l'ús de 

qualsevol instal·lació, pont o viaducte de les infraestructures vials, o de qualsevol espai 

pròxim i visible des d'aquesta xarxa vial, per a fer qualsevol mena de publicitat o 

propaganda, sigui o no partidista. 

(Enmienda transaccional con la enmienda 2 del Grupo Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar) 

4.Garantir el manteniment de l'ordre públic exercint les facultats legals necessàries en 

aplicació de criteris tècnics i policials i no pas criteris polítics, així com practicar les 

diligències necessàries (identificació, detenció i declaració) per garantir que els 

responsables de l'alteració de l'ordre públic responguin per les infraccions 

administratives o penals que hagin pogut cometre.  

5.Retre comptes davant al Parlament de Catalunya en relació a: 

a.Les manifestacions, concentracions i accions atribuïbles a organitzacions o 

grups com ara els autoanomenats "Comitès de Defensa de la República", 

grups d'extrema dreta o qualsevol altre, comunicades o no, o celebrades 

sense convocatòria formal, en les quals s'hagin produït incidents violents, 

agressions, alteracions de l'ordre públic o risc per a la seguretat pública, 

des del dia I de gener de 2017 fins l'actualitat. L'esmentada relació haurà 

de fer expressa indicació del lloc, la data i l'hora d'inici i final de cadascuna 

de les manifestacions, concentracions i accions, el nombre de persones 
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participants, la ubicació i hora dels incidents o agressions registrats, el 

nombre aproximat de persones responsables de cadascun dels incidents o 

agressions, la naturalesa dels fets ocorreguts, els perjudicis personals o 

materials ocasionats, el nombre d'efectius policials de la Policia de la 

Generalitat i Cos de Mossos d'Esquadra que hi hagin intervingut i les 

diverses unitats orgàniques policials que hagin participat en cadascuna de 

les accions, concentracions o manifestacions. 

(Enmienda transaccional con la enmienda núm.3 del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar) 

b.  La relació de les diligències policials obertes amb motiu de cadascuna de 

les manifestacions, concentracions o accions abans esmentades, en què 

consti el nombre de persones identificades en cada cas i el nombre 

d'identificacions i detencions, si escau, amb indicació dels jutjats en què 

s’hagin presentat les corresponents denúncies derivades de les diligències 

policials practicades 

(Se acepta enmienda 4 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar) 

 

6.Promoure un ús de l'espai públic que faci compatible el dret a la llibertat d'expressió, 

reunió i manifestació, amb la preservació del seu necessari pluralisme tot preservant 

aquests espais de l'ús continuat per part d'entitats i/ o organitzacions de qualsevol mena. 

(Enmienda transaccional con la enmienda núm.5 del Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar) 

7.Garantir el dret de reunió i de manifestació de conformitat amb l'ordenament 

democràtic. En aquest sentit, impedir i desautoritzar qualsevol tipus de 

contramanifestació o qualsevol convocatòria que tingui com a principal finalitat evitar o 

impedir el dret de reunió i de manifestació, reconegut i atorgat per l'autoritat 

governativa, conforme a dret. 

Rebutjats: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 70 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 
 

8.Concertar amb l'Ajuntament de Barcelona l'ús de l'espai públic de la plaça de Sant 

Jaume, en què s'ubiquen el Palau de la Generalitat i el propi Ajuntament, per tal d'evitar 

l’ocupació il·legal de la via pública i en qualsevol cas, no permetre la lliure acampada per 

part de cap persona i/o col·lectiu.  

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) i 87 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP i CUP) 
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9.Garantir la col·laboració lleial i eficaç amb la resta de les administracions pú bliques i 

els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat. En aquest sentit, és imprescindible la lleialtat 

institucional mútua amb el Govern d'Espanya, per tal d'assegurar les millors condicions 

de servei per a tots els ciutadans de Catalunya.  

10.Vetllar perquè tots els nivells administratius dependents de la Generalitat col·laborin 

amb lleialtat i eficàcia amb els jutges i tribunals, sempre que els sigui requerit.  

Rebutjats: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 70 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 
 

11. Informar sobre les instruccions donades pel Departament d'Interior al Cos de Mossos 

d'Esquadra per donar íntegre compliment al principi de neutralitat en l'espai públic 

mitjançant la immediata i urgent retirada de tots els símbols partidistes o vinculats a 

opcions polítiques no compartides per tots els ciutadans (pancartes, llaços, estelades, 

creus, etc.) que es troben col·locats actualment en aquest espai públic amb vocació de 

permanència indefinida.  

12.Suprimir l'Oficina de Drets Civils i Polítics. 

Rebutjats: 38 vots a favor (Cs i PPC) i 87 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 
 

 

 
 


