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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 D’ERC SOBRE L’IMPACTE DE LA REPRESSIÓ EN 

L’INDEPENDENTISME I EN ELS ESTÀNDARDS DEMOCRÀTICS DE L’ESTAT 

ESPANYOL (tram. 302-00182/13)*  

El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que pràcticament cinc anys després del referèndum 

d’autodeterminació de l’1 d’Octubre de 2017 i de la resposta violenta, 

repressiva i criminalitzadora per part de l'Estat Espanyol el Govern de l’Estat 

ha estat incapaç encara de donar una resposta política i democràtica al que 

va ser una mobilització legítima, política i democràtica per a exercir el dret a 

l'autodeterminació de la ciutadania de Catalunya. 
Aprovat: 70 vots a favor (ERC, JxCat i CUP), 49 vots en contra (PSC-Units, 

Vox, Cs i PPC) i 8 abstencions (ECP) 

2. Reconeix, com sempre ha fet, la plena legitimitat política de les diverses 

ideologies i dels projectes polítics democràtics i respectuosos amb els drets 

dels pobles, i les persones, tot reafirmant la necessitat d’avançar en la 

resolució política del conflicte actual. 

Aprovat: 78 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 17 vots en contra (Vox, 

Cs i PPC) i 32 abstencions (PSC-Units) 

3. Denuncia l’existència de múltiples processos oberts contra l’independentisme i 

constata, també, l’impacte d’aquesta repressió en la qualitat democràtica de 

l’Estat Espanyol que en aquests anys ha vist com la seva política vers 

l’independentisme català ha estat denunciada per la immensa majoria 

d’organitzacions i institucions encarregats amb la salvaguarda dels drets 

humans: des de Amnistia internacional i Humans Right Watch, fins a les 

Nacions Unides, passant pel Consell d’Europa o el Tribunal de Justícia de la 

Unió Europea.  
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3. bis. Constata, així mateix, que en relació amb l'independentisme hi ha una 

vulneració generalitzada dels drets i valors reconeguts a l'article 2 del Tractat 

de la Unió Europea. L'espionatge, l'Operació Catalunya i la conjura entre 

aparells Judicials, policials, polítics i mediàtics per alterar resultats electorals és 

una anomalia democràtica que comporta la vulneració generalitzada de drets 

fonamentals 

4. Es reafirma, doncs, en la necessitat d’aturar la via judicial, superar la 

judicialització i persecució ideològica i posar fi a la criminalització i a la 

repressió vers el moviment independentista, i vers qualsevol dissidència en 

defensa dels drets i llibertats, tot garantint la seguretat jurídica i l'exercici 

dels drets fonamentals, com la llibertat d'expressió i el dret de manifestació. 

Aprovats: 78 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 49 vots en contra (PSC-

Units, Vox, Cs i PPC) 

5. En aquest sentit, insta al Govern a instar a les autoritats espanyoles a contribuir 

a aquesta desjudicialització i a comprometre’s amb els drets fonamentals de 

totes les persones i a rebutjar la persecució o la criminalització de les 

diverses opcions polítiques i a treballar també per la despolitització de la 

justícia. 

Aprovat: 70 vots a favor (ERC, JxCat i ECP), 25 vots en contra (Vox, CUP, 

Cs i PPC) i 32 abstencions (PSC-Units) 

6. Mostra la seva convicció de què el diàleg, la negociació i la cerca d’acords, en 

un marc dotat de garanties, tal com el parlament s’ha expressat en diverses 

ocasions, i entre iguals han de servir per a trobar mecanismes que 

garanteixin canalitzar els grans consensos existents en la societat catalana a 

favor de la fi de la repressió, de la república com a forma de govern i d’una 

resolució democràtica del conflicte polític que passi pel dret a 

l’autodeterminació de Catalunya, amb la màxima seguretat jurídica possible 

Aprovat: 70 vots a favor (ERC, JxCat i ECP), 49 vots en contra (PSC-Units, 

Vox, Cs i PPC) i 8 abstencions (CUP) 
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6.bis Insta al Govern, que conjuntament amb el Govern de l'Estat , es comprometin a 

apostar per la via política i amb la cerca de solucions pactades per resoldre el 

conflicte. Amb aquesta finalitat, mostren el ferm compromís amb les tasques de la 

Mesa de Diàleg i Negociació, i a integrar-Ies en les agendes polítiques respectives. 

Aprovat: 72 vots a favor (PSC-Units, ERC i ECP) i 55 vots en contra (JxCat, Vox, CUP, 

Cs i PPC) 

6. ter Mostra la seva convicció de què la resolució de conflictes per la via no 

violenta en el cas del conflicte entre Catalunya i l'Estat passa de forma 

imprescindible pel reconeixement del drets d'autodeterminació i l'amnistia 

Aprovat: 70 vots a favor (ERC, JxCat i CUP), 49 vots en contra (PSC-Units, 

Vox, Cs i PPC) i 8 abstencions (ECP) 

7. Atenent l’exposat anteriorment, i tal com està recollit en el punt 15 de la 

resolució 102/XIV aprovada en el Debat de Política General en el que el 

parlament assumia l’informe de l’Assamblea de Representants del Consell 

d’Europa i en el punt 4 en el que el Parlament es comprometia a tramitar 

una proposició de llei d’amnistia, així com l’aprovació de la Moció sub-

següent a la interpel·lació al Govern sobre l’informe de seguiment del 

Consell d’Europa en el passat ple celebrat el 7 de Juliol de 2022 sobre el 

seguiment de l’informe del Consell d’Europa, mostra la necessitat d’avançar 

en la tramitació d’una llei d’Amnistia, impulsant-la també des del Parlament 

de Catalunya,  per a tal de posar fi a la judicialització i a la repressió en els 

termes recollits en la resolució 2381 aprovada el 2021 per l’Assemblea 

Parlamentària del Consell d’Europa. 
Aprovat: 70 vots a favor (ERC, JxCat i CUP), 49 vots en contra (PSC-Units, 

Vox, Cs i PPC) i 8 abstencions (ECP) 

8. Aposta per l’articulació d’una estratègia antirepressiva el màxim d’unitària i 

consensuada possible, que no comporti renúncies als objectius que l'han motivada, i 

que defensi els drets i garanteixi el suport, l’acompanyament i la solidaritat amb totes 

les persones represaliades. 

Aprovat: 78 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 49 vots en contra (PSC-

Units, Vox, Cs i PPC) 
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9. Expressa el seu suport a l'acord marc pel diàleg i la negociació presentat el 

8 de juliol a Barcelona i que té com a objectius "superar la judicialització, 

tot garantint la seguretat jurídica" i "l'aposta per la via política i amb la cerca 

de solucions pactades per resoldre el conflicte". 

Aprovat: 72 vots a favor (PSC-Units, ERC i ECP) i 55 vots en contra (JxCat, 

Vox, CUP, Cs i PPC) 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la presidenta, en aplicació de l’acord de Mesa del 5 de 

juliol.  
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