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Debat i votació

Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 
2017
255-00006/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 24899, 24900, 24951, 24960, 24962, 24963 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 19.12.2018

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP PSC-Units (reg. 24899)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de 
setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Durant el Ple celebrat els dies 6 i 7 de setembre de 2017, una majoria parlamen-
tària va impulsar la tramitació de dues iniciatives legislatives que pretenien l’esta-
bliment d’un règim jurídic excepcional a Catalunya (en el cas de la Llei 19/2017), i 
d’una mena de constitució provisional que pretenia regular la transició fins a la defi-
nitiva constitució d’un hipotètic nou Estat català (en el cas de la Llei 20/2017). Amb 
l’aprovació d’aquestes lleis, aquesta majoria parlamentària pretenia la derogació de 
la Constitució de 1978 i de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i, fent-ho així, liquidava 
les institucions d’autogovern catalanes.

La forma de tramitació, a més, prescindí totalment d’elements que formen part 
del nucli més essencial del dret fonamental a la participació política, en aquest cas 
mitjançant representants. Es produí prescindint també dels mecanismes i procedi-
ments específicament previstos per a transformacions del marc institucional tan pro-
fundes com les preteses, que haguessin exigit encetar un procediment de reforma 
constitucional i un per a la reforma de l’Estatut, i sens dubte prescindint també de 
les majories requerides per a la pròpia modificació de l’Estatut d’Autonomia, així 
com de les majories requerides per als aspectes relatius a normativa electoral.

Malgrat la suspensió de sengles lleis pel Tribunal Constitucional, i del decret de 
convocatòria i de normes complementàries, el Govern de la Generalitat va seguir 
endavant amb la preparació de la convocatòria de l’1 d’octubre, que no comptava 
amb les mínimes garanties necessàries, no assolia els estàndards internacionals en 
matèria de processos electorals, ni seguia les recomanacions del Codi de bones 
pràctiques en matèria de referèndums de la Comissió de Venècia.

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Condemna als actes vandàlics, agressions, 
amenaces o intimidacions
El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics contra seus de partits 

polítics, els insults, amenaces, agressions o l’assetjament contra grups i individus 
que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja els actes vandàlics o vio-
lents que s’han produït en concentracions i manifestacions celebrades en els darrers 
mesos a Catalunya. El Parlament també manifesta la necessitat d’eradicar del debat 
públic el discurs de l’odi, la deshumanització de l’adversari, i qualsevol forma d’in-
timidació o violència adreçada a qui pensa diferent d’un mateix o d’una mateixa.
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Proposta de resolució 2. Assegurar la convivència, el pluralisme en 
l’espai públic i la neutralitat de les institucions
El Parlament de Catalunya, 
1. Insta al Govern de la Generalitat a preservar el pluralisme en l’espai públic, en 

el qual s’hi ha de poder expressar el dissens, sense que ningú no pugui apropiar-se’l 
en exclusiva.

2. Referma que, com preveu l’Estatut, l’Administració de la Generalitat ha de 
servir amb objectivitat els interessos generals i ha d’actuar amb submissió plena a 
les lleis i al dret.

3. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir el respecte als prin-
cipis de neutralitat i imparcialitat de l’Administració, com a garantia dels principis 
d’igualtat i de legalitat.

Proposta de resolució 3. Garantir el respecte a la legalitat i a l’actual 
marc institucional, així com als mecanismes i majories establerts per a 
la seva reforma
El Parlament de Catalunya
1. Insta al Govern de la Generalitat a garantir que els poders públics respectin 

les lleis, una de les principals conquestes del moviment democràtic, i a respectar 
sempre el principi de legalitat, el de jerarquia normativa i el de seguretat jurídica en 
tota actuació dels poders públics. Així mateix, manifesta que aquests principis són 
aplicables al conjunt dels poders públics, inclòs el poder legislatiu.

2. Manifesta la necessitat de respectar els procediments establerts a la Constitu-
ció i l’Estatut per a la seva reforma, així com a les majories reforçades establertes 
per a modificar el marc de convivència, com a millor garantia per assolir els con-
sensos necessaris per tal que qualsevol canvi en el marc de convivència sigui àmpli-
ament acceptat per la ciutadania.

Proposta de resolució 4. Desbloquejar les institucions, evitar erosionar-
les creant organismes paral·lels i refer consensos
El Parlament de Catalunya,
1. Es compromet a desbloquejar, en el termini de 3 mesos, la renovació de molts 

òrgans estatutaris i d’altres previstos en la legislació sectorial que tenen membres 
amb els seus mandats finalitzats.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar el conjunt de les se-
ves institucions (Presidència de la Generalitat, Govern de la Generalitat i Parlament 
de Catalunya), davant de qualsevol intent, per part d’ens de qualsevol mena, d’atri-
buir-se’n les funcions o la representació, de fer un ús fraudulent dels seus símbols, 
imatge o nom, o d’establir una institucionalitat paral·lela.

3. Reivindica la centralitat del Parlament de Catalunya, com a òrgan que repre-
senta al conjunt de la ciutadania de Catalunya, com a espai de debat sobre el futur 
polític de Catalunya, alhora que manifesta el seu suport a l’establiment d’espais que 
facilitin la recuperació de la confiança i el diàleg entre els diferents grups parlamen-
taris i puguin facilitar el restabliment de consensos bàsics i l’establiment de nous 
consensos.

Proposta de resolució 5. Diàleg, negociació i pacte per sortir de 
l’atzucac
El Parlament de Catalunya,
1. Constata que les posicions polítiques dels grups que representen al conjunt de 

la ciutadania de Catalunya en la seva pluralitat estan molt allunyades les unes de 
les altres i desaconsellen reiterar l’error d’intentar imposar el projecte polític d’uns 
sobre els altres.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar un procés de delibe-
ració que permeti acostar posicions entre els diferents actors polítics i socials, i es 
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compromet a acompanyar aquest procés de deliberació per tal de cercar solucions 
polítiques a la situació actual.

3. Constata que la solució només pot arribar a través d’un procés de diàleg, nego-
ciació i pacte, del que pugui sorgir un ampli consens, de com a mínim dues terceres 
parts del Parlament.

Proposta de resolució 6. Catalunya, clau en una Espanya i una Europa 
federals
El Parlament de Catalunya,
1. Manifesta la necessitat d’abordar un procés de reforma profunda de la Consti-

tució per tal d’assolir un Estat plenament federal, per tal d’aprofundir en el caràcter 
democràtic de l’Estat a la vista dels nous drets que resulta necessari introduir vista 
l’evolució social i tecnològica dels darrers 40 anys, per garantir plenament el seu ca-
ràcter social, i per abordar millor la dimensió europea.

2. Manifesta la necessitat d’abordar una reforma del sistema de finançament a 
través de l’establiment d’una hisenda federal.

3. Manifesta la necessitat que, per respondre adequadament a un model de tipus 
federal, s’abordi també una reforma de l’Estatut, per enfortit l’autogovern.

4. Manifesta que resulta indispensable la participació de la ciutadania, en els 
processos de reforma esmentats, mitjançant el vot en referèndum dels acords asso-
lits, a través dels procediments establerts i les majories necessàries.

Proposta de resolució 7. Diàleg, negociació i pacte per a la resolució de 
problemes pendents
El Parlament de Catalunya,
1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a seguir impulsant els treballs 

dels diversos organismes bilaterals Estat-Generalitat previstos a l’Estatut per tal de 
plantejar-hi els assumptes pendents d’interès general per la ciutadania de Catalunya.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a participar als organismes 
multilaterals en els que es troben les diferents autonomies i l’Estat, i també en 
aquells que contribueixen a representar els interessos de les primeres en àmbits com 
l’europeu, en interès del conjunt de la ciutadania de Catalunya.

3. Manifesta la necessitat que les relacions institucionals entre governs i adminis-
tracions estigui presidida pels principis de bona fe i de lleialtat institucional mútua.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP PPC (reg. 24900)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i 
el 7 de setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. La Constitució i l’Estatut com a origen de 
l’autogovern de Catalunya

El Parlament de Catalunya recorda que el Parlament, el Govern de la Generali-
tat i la Presidència de la Generalitat, institucions catalanes d’autogovern perdudes 
durant la dictadura, emanen de la Constitució de 1978 i de l’Estatut d’Autonomia.

Proposta de resolució 2. Condemna del cop a la democràcia
El Parlament de Catalunya, com a institució democràtica, condemna enèrgica-

ment el cop a la democràcia a Catalunya del que va ser lamentablement protagonista 
els dies 6 i 7 de setembre i els dies 10 i 27 d’octubre de 2017, i alhora, rebutja la ins-
trumentalització que els grups parlamentaris independentistes en fan de la institució 
amb finalitats espúries, contràries a la convivència dels catalans i al marc estatutari 
i constitucional.

Proposta de resolució 3. Vulneració dels drets dels representants de la 
majoria de catalans i catalanes

El Parlament de Catalunya denuncia que, durant les sessions plenàries que van 
materialitzar el cop a la democràcia iniciat els dies 6 i 7 de setembre de 2017, els di-
putats representants de la majoria social de Catalunya van veure vulnerats els seus 
drets per l’actuació il·legal promoguda pels grups parlamentaris independentistes de 
Junts per Sí i la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent i per la majoria dels 
membres de la Mesa del Parlament.

Proposta de resolució 4. La Generalitat al marge de la llei
El Parlament de Catalunya posa de relleu que els acord adoptats de manera il·le-

gal en les sessions plenàries dels dies 6 i 7 de setembre i 27 d’octubre de 2017 van 
situar el conjunt de les institucions d’autogovern que conformen la Generalitat de 
Catalunya al marge de l’Estatut i de la Constitució, marc legal que els crea i dels que 
reben la seva legitimitat democràtica.

Proposta de resolució 5. Resposta democràtica de l’Estat de Dret al 
desafiament independentista

El Parlament de Catalunya constata que l’Estat de Dret, a través dels mecanis-
mes legítimament democràtics previstos al marc constitucional i estatutari, van fer 
possible garantir i protegir l’autogovern de Catalunya posat en risc per l’actual il·le-
gal del Govern de la Generalitat.

Proposta de resolució 6. El trencament de la convivència
El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per la divisió de la so-

cietat catalana derivada de la política de confrontació desenvolupada pels darrers 
governs en un intent de ruptura de Catalunya de la resta d’Espanya i constata que 
la convivència entre els catalans està amenaçada. En aquest sentit, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Abandonar la retòrica i els discursos irresponsables que donen lloc un clima 
d’excepcionalitat, separació i confrontació entre catalans.
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b) Propiciar un clima de concòrdia i convivència amb respecte a la pluralitat so-
cial catalana.

c) Apostar pel diàleg sincer i lleial, dins el marc legal constitucional i estatutari, 
amb els tots els catalans i el Govern d’Espanya com a única via per a assegurar la 
convivència pacífica i democràtica per tal de garantir els nostres drets i la recerca de 
la millora de l’autogovern de la Generalitat.

Proposta de resolució 7. La institucionalització de la violència
El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig al suport i a l’empara que des 

del Govern de la Generalitat s’ofereix als grups radicals vinculats als CDR i a les 
seves accions violentes, i rebutja, de la mateixa manera, els actes violents de grups 
vinculats a forces polítiques amb representació parlamentària envers a altres partits 
amb representació parlamentaria.

Per aquest motiu, el Parlament condemna els actes violents i els intents de co-
acció que aquests grups promouen i organitzen contra la llibertat d’expressió i ma-
nifestació, institucions democràtiques i sectors socials i econòmics de Catalunya.

Proposta de resolució 8. L’èxode fora de Catalunya de seus socials 
d’empreses

L’economia catalana i els seus sectors productius s’han vist afectats per la incer-
tesa que el cop a la democràcia de l’any 2017 promogut pel Govern de la Generalitat 
ha generat a l’economia catalana. La inseguretat jurídica ha estat el motor que ha 
portat a 5250 empreses traslladar la seva seu social fora de Catalunya, per això, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar per restablir el 
clima de confiança en el sistema econòmic i productiu català que propiciï el retorn 
de les empreses que s’han desplaçat fora de Catalunya durant el darrer any i facili-
tar la instal·lació de noves empreses que contribueixin al creixement i benestar de 
la societat.

Proposta de resolució 9. Protegir l’autogovern de Catalunya
El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat de defensar l’autogovern de 

la Generalitat de Catalunya en el marc de la Constitució i de l’Estatut. Una volun-
tat que comporta necessàriament l’ajust de l’activitat parlamentària de la Cambra al 
marc constitucional i estatutari i a la resta de l’ordenament jurídic. En aquest sentit, 
el Parlament insta el Govern de la Generalitat a actuar amb lleialtat institucional, 
complir l’ordenament jurídic i les sentències judicials.

Proposta de resolució 10. Inhabilitació política del president de la 
Generalitat

El Parlament de Catalunya, constata que la deriva irresponsable del president de 
la Generalitat amb paraules de suport i comprensió cap a grups violents que posen 
en perill la cívica convivència dels catalans i l’apel·lació a conflictes bèl·lics de trist 
record com via per aconseguir la independència, l’inhabilita per continuar en el càr-
rec, per aquest motiu, el Parlament de Catalunya reprova al president de la Genera-
litat i l’insta a dimitir del seu càrrec.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CatECP (reg. 24951)

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i el 7 de 
setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre el Pacte de Claredat per a Catalunya
El Parlament de Catalunya ratifica que la celebració d’un referèndum acordat 

amb l’Estat sobre el futur polític de Catalunya, amb garanties i reconeixement inter-
nacional, és la solució per a resoldre el conflicte democràtic existent al nostre país. 
Per això s’emplaça als diferents actors polítics i socials del país a bastir un ampli 
acord nacional, un Pacte de Claredat, que aplegui àmplies majories de Catalunya. 
Aquest gran acord de país ha de servir per determinar el procediment, la pregunta o 
preguntes, les condicions per dur-lo a terme i la interpretació dels resultats del refe-
rèndum que Catalunya celebri per decidir sobre el seu futur polític.

Proposta de resolució 2. Un nou consens nacional per a Catalunya
El Parlament de Catalunya emplaça a totes les forces polítiques a dur a terme un 

diàleg real, amb l’objectiu de trobar nous consensos com a societat que ens permetin 
superar la situació de bloqueig actual. Un nou acord nacional per a Catalunya basat 
en el diàleg i l’empatia que entengui la seva pluralitat política, nacional i social és 
necessari per sortir més cohesionats socialment i nacionalment com a país.

Proposta de resolució 3. Llibertat
El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb els i les preses políti-

ques, i especialment amb Carme Forcadell com a Presidenta del Parlament, amb els 
seus familiar, amics i amigues, companys i companyes i en reclama la seva llibertat 
després de més de 270 dies d’injusta presó preventiva.

Proposta de resolució 4. Diàleg
El Parlament de Catalunya rebutja les acusacions públiques de colpisme sobre 

partits polítics catalans i encoratja el Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat 
a mantenir els ponts de diàleg.

Proposta de resolució 5. Unilateralitat
El Parlament de Catalunya constata el fracàs de la via unilateral que exclou a 

més de la meitat de la població catalana i fa una crida als partits catalans a abando-
nar-la de manera definitiva

Proposta de resolució 6. Ple dels dies 6 i 7 de setembre de 2017
El Parlament de Catalunya constata que durant els dies 6 i 7 de setembre de 2017 

es van vulnerar els drets dels diputats i diputades i que va ser un greu error aprovar 
la llei de Transitorietat Jurídica.

Proposta de resolució 7. Rebuig a un nou 155
El Parlament de Catalunya constata que no hi ha cap motiu per aplicar l’article 

155 de la Constitució i es compromet en la defensa de les institucions catalanes.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP CUP-CC (reg. 24960)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada, Natàlia Sàn- 

chez Dipp, diputada, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que establei-
xen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat sobre el cop a la democràcia iniciat el 6 i 
el 7 de setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1 
El Parlament de Catalunya constata que el referèndum té un ampli suport trans-

versal dins de la societat catalana, essent la eina democràtica per resoldre els con-
flictes territorials respecte la independència. Els dies 6 i 7 de setembre el parlament, 
en un acte de sobirania, va obeir el poble, seguint el mandat de les eleccions del 27 
de setembre de 2015, i va posar les eines legislatives per possibilitar i donar res-
posta al conflicte obert amb l’Estat Espanyol, facilitant que totes les persones amb 
dret a vot es poguessin expressar lliurement. En el cas de la llei de referèndum la 
desobediència institucional i social a les prohibicions dels òrgans estatals va ser un 
element clau per tal que tant els partidaris de la independència com els contraris a 
ella exercissin el dret democràtic a votar. L’aplicació de l’article 155 i els empreso-
naments posteriors a aquest acte van posar de manifest que el camí cap a la cons-
trucció nacional i la transformació social dels pobles no clourà amb un procés de la 
llei a la llei sinó amb un poble determinat, conscient, organitzat, mobilitzat des de 
l’horitzontalitat en una amplia coalició d’activistes i d’organitzacions, més enllà de 
l’independentisme, disposat a assumir col·lectivament costos polítics, socials.

Proposta de resolució 2 
El Parlament de Catalunya constata que l’Estat no té cap mena de voluntat nego-

ciadora en relació al dret a l’autodeterminació i que sota el règim del 78, un règim 
oligàrquic, monàrquic, corrupte i repressiu hi ha drets fonamentals que no estan 
garantits. En aquesta situació el Govern de la Generalitat s’ha vist desbordat i inca-
paç d’assumir els compromisos electorals del 21-D, de defensar i exercir els drets 
col·lectius del poble.

Proposta de resolució 3 
El Parlament de Catalunya constata que només la confluència de la força de la 

gent i la implicació de les institucions pot garantir tota classe de drets. Va ser aques-
ta conjunció, plasmada en el compromís del Parlament amb la defensa dels drets 
col·lectius i la sobirania institucional, expressada a l’aprovació de les lleis d’auto-
determinació juntament amb la responsabilitat assumida per la societat civil, orga-
nitzacions polítiques i socials i el govern destituït, la que va fer possible el major 
exercici de sobirania i d’expressió democràtica del poble català, materialitzat l’1 
d’octubre.

Proposta de resolució 4 
El Parlament de Catalunya constata que l’exercici del dret d’autodeterminació 

desencadena episodis repressius tant en l’àmbit juridic, polític i judicial com en 
l’àmbit econòmic, materialitzat aquest últim en la pressió exercida per les empreses 
de l’IBEX 35 contra el dret d’autodeterminació i l’aprofitament del Govern de Ra-
joy per aplicar un Decret que facilités la fugida d’aquesta del territori del principat. 
Només amb la plena sobirania econòmica i control sobre els recursos naturals és 
possible fer realitat el dret d’autodeterminació. És imprescindible tant el desenvo-
lupament d’una economia social, cooperativa, i ecològica, com la nacionalització 
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de sectors estratègics i de recursos naturals (aigua i electricitat) així com la creació 
d’una banca pública, per fer efectiu el exercici sobirà del poble català.

Proposta de resolució 5 
El Parlament de Catalunya constata que el darrer any s’han incrementat les ac-

cions de grups d’extrema dreta provocant agressions físiques i materials contra el 
moviment sobiranista essent aquestes agressions emprades en un nacionalisme d’es-
tat que les aixopluga i justifica. Mostrem tot el suport amb els moviments socials, or-
ganitzacions polítiques, el moviment antifeixista i les institucions víctimes d’aques-
tes agressions, perquè combatre el feixisme és defensar la democràcia, com es va fer 
l’1 i el 3 d’octubre i el 8 de novembre.

Proposta de resolució 6 
El Parlament de Catalunya agraeix les múltiples mostres de solidaritat que diver-

sos moviments i organitzacions de l’Estat Espanyol van mostrar contra la repressió 
i a favor del dret a decidir i constata que el referèndum de l’1 d’octubre és un vec-
tor de democratització contraposat al que conforma l’auge del feixisme, el racisme i 
l’autoritarisme a tota Europa i representa un moviment obert, plural i de base, con-
traposat a les lògiques d’exclusió, autoritàries i verticals de l’extrema dreta europea.

Proposta de resolució 7 
El Parlament de Catalunya davant la investigació de més de 700 alcaldes i al-

caldesses per part de la fiscalia general de l’Estat per desobediència a les decisions 
adoptades pel Tribunal Constitucional, el Parlament es compromet a desplegar tots 
els instruments administratius, legislatius i institucionals més enllà del règim del 
78 per fer respectar la sobirania popular. En conseqüència, davant de qualsevol in-
gerència per part de l’estat es compromet a respectar la seva representativitat de tal 
forma que el municipalisme quedarà emparat per una legalitat pròpia.

Proposta de resolució 8 
El Parlament de Catalunya reconeix la tasca de Carme Forcadell, presidenta del 

Parlament, Ramona Barrufet, Lluís Maria Corominas, Joan Josep Nuet, Anna Simó, 
Lluís Guinó, membres de la Mesa del Parlament que van facilitar el debat i l’exercici 
del dret d’autodeterminació per tal d’aprovar els mecanismes legislatius que fessin 
possible un referèndum d’autodeterminació, demanda del 80% de la població ca-
talana. Tanmateix cal agrair la feina de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül 
Romeva, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Carles Mundó, Joaquim Forn, Jordi 
Turull, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Anna Ga-
briel, Mireia Boya, Marta Rovira, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Tamara Carrasco 
i Adrià Carrasco, com a diputats, membres del govern i de la societat civil que van 
fer possible el debat legislatiu i la materialització del referèndum de l’1 d’octubre.

Proposta de resolució 9 
El Parlament de Catalunya acorda desenvolupar la tramitació de la modificació 

legislativa 1/2006 de 16 de febrer, de la Iniciativa Legislativa Popular, modificada 
per la Llei 7/2014 de 25 de juny en el sentit acordat a la proposta de resolució 16 del 
Ple de l’11 d’octubre de 2018 (Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència) de manera que les 
ILP admeses a tràmit no puguin ser esmenades en la seva totalitat. Quedaran exclo-
ses totes aquelles iniciatives legislatives que continguin elements racistes, xenòfobs 
o qualsevol altre forma de discriminació.

Proposta de resolució 10
El Parlament de Catalunya constata que exercir la sobirania i l’autodeterminació 

no només és controlar el territori, és garantir l’exercici de tots els drets polítics, so-
cials, econòmics, civils, ambientals i culturals. En base a la defensa i l’exercici d’un 
dret àmpliament reconegut com el dret a l’autodeterminació o com podria ser el dret 



13 

 SP CUP-CC (reg. 24960)

Sessió 22

17 de desembre de 2018

Dossier

a l’habitatge, a l’educació o la sanitat, el poble és capaç de plantar cara a la repressió 
i el retrocés de drets i llibertats que estem vivint. Per això cal garantir l’exercici del 
dret de manifestació especialment davant d’esdeveniments tan controvertits com la 
celebració del Consell de Ministres de l’estat espanyol a la ciutat de Barcelona. Cal 
que des de les institucions es defensi i es promogui el dret de manifestació tal i com 
és reconegut a la pròpia OSCE (Organització per la Seguretat i la Cooperació en 
Europa) en els termes del seu informe «Directrius sobre el Dret de Reunió» de 2007.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, Natàlia Sànchez Dipp, 

Vidal Aragonés Chicharro, diputats, SP CUP-CC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PER GP JxCat i GP ERC  

(reg. 24962)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güents propostes de resolucions subsegüents al Debat sobre el cop a la democràcia 
iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1
Els dies sis i set de setembre de 2017 tingué lloc una sessió plenària al Parla-

ment. En aquella sessió es van viure moments de constants interrupcions, peticions 
de la paraula i reconsideracions, a més de lamentables episodis de desqualificacions 
i desconsideracions personals, també des de la perspectiva de gènere, fonamental-
ment adreçades a la presidenta del Parlament, la Molt Honorable Carme Forcadell.

En la seva actuació, la presidenta Carme Forcadell, tot i la pressió, tot i les des-
qualificacions, i tot i les amenaces, va exercir degudament i amb tota la dignitat el 
seu càrrec de conformitat amb les obligacions que li imposava no només el Regla-
ment del Parlament de Catalunya, sinó amb els principis que inspiren el parlamen-
tarisme a escala universal. D’aquí l’onada de solidaritat amb ella, a la qual s’hi han 
sumat, en molt poc temps fins a cinc-cents parlamentaris de tot el món. El seu em-
presonament, com l’empresonament i l’exili d’altres diputades i diputats, membres 
del Govern i líders socials, és una situació inadmissible en un sistema democràtic.

El Parlament de Catalunya: 
1. Declara que, arran de la negativa de l’Estat espanyol a acceptar la demanda 

ciutadana majoritària de determinar lliurement i democràticament la seva condició 
política, el poble de Catalunya es troba sotmès a un marc institucional mancat de 
legitimitat democràtica que no ha obtingut mai el consentiment de les ciutadanes i 
els ciutadans.

2. Reitera que el poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà i, com a tal, té 
dret a l’autodeterminació.

3. Ratifica la Resolució 415/XI del Parlament de Catalunya, de defensa de la 
llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats i de compromís de preservar 
aquests drets per mitjà de tots els òrgans rectors del Parlament.

4. Denuncia els atacs a la inviolabilitat i la immunitat parlamentàries, com a ins-
truments democràtics per a la defensa de la llibertat d’expressió, la separació entre 
els poders legislatiu i judicial, i la lliure formació de la voluntat del Parlament i la 
seva independència.

5. Reivindica l’actuació de la presidenta Carme Forcadell com a garant del debat 
i els drets polítics de totes les diputades i els diputats, com a representants del poble, 
així com la dels vicepresidents Lluís Corominas i Lluís Guinó, la secretària Anna 
Simó, el secretari Joan Josep Nuet i la secretària Ramona Barrufet, membres de la 
Mesa del Parlament de la XI legislatura que actualment estan processats per haver 
exercit degudament les funcions dels seus càrrecs respectius.

6. Reivindica el lliure exercici dels drets civils i polítics de tots i cadascun dels 
ciutadans de Catalunya i rebutja totes les mesures adoptades adreçades a impedir-lo, 
coaccionar-lo i interpretar de manera restrictiva aquests drets.

7. Denuncia novament la repressió que viu el país i exigeix l’alliberament imme-
diat de la presidenta Carme Forcadell, de la resta de les preses i presos polítics, el 
lliure retorn de les exiliades i exiliats, així com el sobreseïment lliure de les causes 
contra 24 diputades i diputats d’aquest Parlament de la XI i XII legislatura i contra 
artistes, personal docent, activistes, càrrecs electes locals i professionals i membres 
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de la societat civil per la seva participació en el referèndum de l’1 d’octubre i en les 
mobilitzacions ciutadanes al seu voltant.

8. Expressa la solidaritat i el suport del Parlament de Catalunya a la denuncia ex-
pressada a través de la vaga de fam dels presos polítics i diputats Jordi Turull, Josep 
Rull, Jordi Sànchez i l’exdiputat Joaquim Forn.

9. Fa seva la Declaració de la Junta de Portaveus de 27 de novembre de 2018 per 
l’alliberament del diputat Selahattin Demirtaş i dels presos polítics catalans i pel 
lliure retorn dels exiliats.

10. Rebutja les reiterades amenaces d’accions penals contra els membres de la 
Mesa del Parlament per condicionar-ne les seves decisions, així com l’amenaça 
constant de la supressió de l’autogovern i dissolució del Parlament amb l’aplicació 
inconstitucional i antidemocràtica de l’article 155 de la Constitució espanyola.

11. Exigeix respecte pels resultats de les eleccions al Parlament del dia 21 de de-
sembre de 2017 i denuncia l’intent d’alterar les majories parlamentàries sorgides de 
les urnes mitjançant resolucions judicials.

Proposta de resolució 2
El Parlament de Catalunya: 
1. Reitera el seu compromís amb la democràcia parlamentària com un espai de 

debat lliure on les diverses opcions polítiques –que representen a la ciutadania de 
Catalunya– han de poder participar, discrepar i exposar les seves idees, vots, opi-
nions i iniciatives sense coaccions ni censura prèvia.

2. Es reafirma en la seva defensa dels drets de les diputades i els diputats que 
són inviolables per llurs vots i expressions, així com manifesta que durant les seves 
sessions s’hi ha de poder parlar i decidir de tot.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP Cs (reg. 24963)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre el cop a la democrà-
cia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017 (tram. 255-00006/12).

Los días 6 y 7 se septiembre de 2017 comenzó en este Parlamento un golpe a la 
democracia que todavía no se ha detenido. Sus caras visibles son otras, los pape-
les se han intercambiado, algunos métodos de actuación se han transmutado, pero 
permanece viva la estrategia de derrocar nuestra convivencia y nuestro orden de-
mocrático por la vía de despreciar las normas fundamentales que le dan forma (la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía) y, también, las sentencias de los tribunales 
de justicia.

Durante aquellas dos funestas jornadas, los grupos parlamentarios separatis-
tas intentaron perpetrar un golpe a la democracia por la vía de utilizar su exigua 
mayoría parlamentaria –que no social– en el Pleno y en la Mesa para imponer como 
una apisonadora a todos los catalanes la separación forzosa de Cataluña respecto del 
conjunto de España saltándose todas las normas que los catalanes nos hemos dado 
a nosotros mismos democráticamente.

Sin que los miembros separatistas de aquella Mesa hicieran nada para impedirlo, 
sino todo lo contrario, los diputados que representaban a la mayoría de los catalanes 
tuvieron que vivir, y sufrir, un catálogo de verdaderas aberraciones jurídico-políti-
cas que recordaron los momentos más oscuros de la historia europea del siglo xx. Se 
aprobaron supuestas «leyes» desechando por completo las normas de procedimiento 
del Reglamento de la Cámara. No se admitieron enmiendas. Se impidió el acceso 
de los grupos parlamentarios de la oposición al Consell de Garanties Estatutàries. 
Se quiso abolir de un plumazo la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cata-
luña, normas supremas de nuestra convivencia. Se pretendió suprimir la separación 
de poderes. Y no fueron los únicos dislates. Se ordenó que el poder judicial pasaba 
a ser nombrado por el Govern. Se decretó que el Govern decidía en cada momento 
qué normas estaban vigentes y cuáles no. Se proclamó que el Govern podía suspen-
der la ejecución de cualquier sentencia que no fuera de su agrado. Se dispuso que 
los decretos-leyes del Govern no estarían sometidos a ningún control jurisdiccional.

También se convocó una votación sin ninguna garantía, ignorando radicalmen-
te la legislación y la distribución de competencias aplicables, para intentar dar una 
apariencia de democracia a lo que había sido en verdad una decisión tomada por 
unos pocos en un despacho en la penumbra. Y para gestionarla se creó la Sindica-
tura Electoral de Cataluña y se nombró a sus miembros, los cuales no tuvieron ni la 
decencia ni el coraje para presentarse ante la Cámara. Nombrando a unos apellidos 
sin rostro, se prefiguró el carácter fantasmagórico y usurpador de este organismo.

Un golpe permanente a la democracia. Este es el apelativo que mejor resume la 
deplorable situación en la que los partidos separatistas han sumergido a Cataluña y 
los catalanes desde hace quince meses. Un periodo funesto en el que todos y cada 
uno de los catalanes hemos podido constatar cómo los problemas reales que nos 
acucian en nuestra vida cotidiana han sido sacrificados a los pies del tótem de los 
mitos del nacionalismo por un Govern que no ha hecho absolutamente nada para so-
lucionarlos. Un Govern que ni siquiera se ve a sí mismo como tal, sino como el mero 
apéndice de la voluntad a menudo errática de un fugado de la justicia que se divierte 
teledirigiendo a sus peones desde su cómodo refugio. Un Govern que ni actúa, ni 
legisla, ni planifica el futuro. Un Govern que apoya, aplaude y alienta las acciones 
de los grupos radicales que pretenden enseñorearse de nuestras calles, plazas y edi-
ficios públicos. Un Govern que etiqueta de buenos y malos a ciudadanos, entes y 
empresas en función de si siguen o no fielmente sus consignas. Un Govern que per-
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vierte el carácter universal de las instituciones y de la Administración de la Genera-
litat, al hacerlas trabajar sólo para los intereses de su ideología nacional-populista. 
Un Govern que hace dejación de su obligación de defender los legítimos intereses de 
los catalanes en sus relaciones con el Gobierno de España, con otras Comunidades 
Autónomas y con la Unión Europea. Un Govern que destruye certezas y alimenta 
incertidumbres. Un Govern que gusta de actuar en la opacidad y la oscuridad, y que 
elude el control parlamentario. En suma, un Govern que ni sabe ni contesta, ocupa-
do como está exclusivamente en pergeñar detrás de las cortinas los planes para el 
próximo asalto a la democracia.

Las consecuencias de todo lo anterior para nuestra querida Cataluña, tierra co-
mún de todos los catalanes, son muy graves. No hay voluntad de afrontar el presente 
y el futuro con un proyecto que integre a todos los ciudadanos. No se abordan los 
problemas de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los 
servicios sociales, tanto para los trabajadores públicos que los proveen como para 
sus usuarios, por lo que se enquistan y se pudren, empeorando así la calidad del 
servicio y la satisfacción de los ciudadanos. Proyectos de infraestructuras de capital 
importancia para la movilidad de personas y mercancías se aparcan o languidecen 
víctimas de retrasos interminables y sobrecostes intolerables. El clima de incerti-
dumbre se extiende a todos, lo que provoca la paralización de los proyectos de futu-
ro de ciudadanos y empresas. No es de extrañar que en un ambiente tan poco pro-
picio para la actividad económica más de 4.000 empresas hayan decidido desplazar 
su sede social fuera de Cataluña, un traslado que preanuncia posibles y probables 
pérdidas futuras de producción y empleo para la economía catalana.

Recuperemos el sentido común, la sensatez y la dignidad de nuestras institu-
ciones. Las manifestaciones a favor de la Constitución del 8 y el 29 de octubre de 
2017 fueron las primeras demostraciones populares en pro de la convivencia y la 
democracia, que se confirmaron en las elecciones del 21 de diciembre siguiente, de 
las que muy pronto se cumplirá el primer aniversario, que dieron la victoria a Ciu-
tadans; todas ellas demostraron a las claras el deseo de la mayoría de los catalanes 
de restaurar la normalidad democrática. Los catalanes no queremos un Govern do-
minado por el radicalismo ultranacionalista (supremacista y racista) que apela a la 
vía eslovena como hoja de ruta para el futuro. Queremos un Govern que actúe sin 
seguir instrucciones y dando cuentas al Parlamento. Que se enfrente a los proble-
mas y no los rehúya. Que actúe en función de las realidades, no de los mitos. Que 
se esfuerce por mejorar la calidad y el alcance de los servicios y las prestaciones 
públicas. Que represente dignamente a todos los catalanes y defienda donde corres-
ponda sus legítimos intereses. Que gobierne para todos, no sólo para una parte. Que 
evite la apropiación de los espacios públicos por parte de los violentos. Que difunda 
certidumbre y tranquilidad. Que respete la ley y las sentencias judiciales. En defi-
nitiva, que el Govern trabaje para mejorar el bienestar de todos los catalanes, como 
modo de restablecer la convivencia democrática. Porque, al no hacerlo, pierde toda 
su legitimidad.

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. En defensa de la democracia: condena del 
golpe a la democracia de los días 6 y 7 de septiembre de 2017 en el 
Parlamento de Cataluña
El Parlamento de Cataluña: 
1) Declara que los hechos acaecidos en este Parlamento los días 6 y 7 de septiem-

bre de 2017 fueron constitutivos de un golpe a la democracia y los condena taxati-
vamente por ser totalmente contrarios a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

2) Manifiesta que todos los hechos que se sucedieron en las semanas posteriores 
a aquellos dos días, tales como la constitución de la usurpadora Sindicatura Electo-
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ral de Cataluña y la votación ilegal del 1-O, que culminaron con las declaraciones 
unilaterales de independencia del 10 y el 27 de octubre, fueron actos carentes de 
toda legitimidad y cobertura legal y, por tanto, nulos de pleno derecho.

3) Exige que las autoridades de todo signo que colaboren con la acción de los 
tribunales de justicia en la depuración de las responsabilidades civiles, administra-
tivas, patrimoniales y penales en que hayan podido incurrir.

4) Alerta y denuncia que el golpe a la democracia que se inició los días 6 y 7 de 
septiembre de 2017 no se ha detenido y que continúa en marcha, con la inequívoca 
intención de culminar la secesión respecto del resto de España vulnerando el siste-
ma democrático.

Proposta de resolució 2. Respecte de la pluralitat i la democràcia: 
condemna de les actituds totalitàries i violentes, així com de les 
incitacions a l’odi i les declaracions de persona non grata per motius 
ideològics
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Condemnar amb tota la contundència el franquisme, el feixisme, el nazisme i 

qualsevol altre moviment totalitari d’extrema dreta, així com de l’extrema esquerra, 
que utilitzin la coacció, la intimidació o qualsevol altre tipus de violència amb l’ob-
jectiu d’imposar les seves idees, i que en cap cas aquesta violència es pot justificar 
com a instrument legítim de reivindicació de cap idea.

2) Condemnar totes aquelles actituds, declaracions públiques i escrits, difosos a 
través de qualsevol mitjà, que tinguin un contingut que faci apologia del terroris-
me, el supremacisme, el racisme i la xenofòbia, faltant el respecte a la pluralitat i a 
la diversitat del conjunt de la ciutadania i generant una fractura social per la via de 
l’insult, la humiliació, la cosificació o la deshumanització d’una part de la societat.

3) Condemnar amb tota la fermesa la pràctica de declarar persona non grata a 
aquell que pensa diferent i rebutjar el fet que determinats càrrecs públics promoguin 
aquestes iniciatives des de les institucions de les quals formen part, trencant la con-
vivència del conjunt de la ciutadania.

Proposta de resolució 3. Por la neutralidad de la Administración 
Pública, para que el Cuerpo de Mossos d’Esquadra pueda actuar sin 
presiones políticas y de acuerdo con el Estatut y la Constitución
El Parlamento de Cataluña: 
1) Condena y rechaza todo intento de utilización política, ideológica y partidista 

de un cuerpo y fuerza de seguridad armado de más de 17.000 efectivos como es el de  
Mossos d’Esquadra cuya labor es el mantenimiento de la seguridad ciudadana y  
del orden público, garantizando la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos  
y de las libertades públicas, según lo previsto en las leyes.

2) Insta al Govern de la Generalitat a mantener la neutralidad política en el ám-
bito del Departamento de Interior, ejerciendo su facultad gubernativa y de dirección 
del Cuerpo de Mossos d’Esquadra sin ningún sesgo partidista y de conformidad con 
la legalidad vigente. En este sentido, debe velar por que no se produzca, ni desde 
el ámbito del Govern ni en el seno del propio cuerpo policial, cualquier tipo de ins-
trucción o injerencia política que pueda poner en riesgo la neutralidad en sus actu-
aciones y conllevar cualquier tipo de inseguridad jurídica para la fuerza actuante.

3) Insta al Departamento de Interior de la Generalitat a disponer que en todas 
las reuniones de preparación de la actividad diaria en todas las unidades policiales, 
se detallen de forma clara y entendible las instrucciones operativas que permitan 
afrontar, con plenas garantías, cualquier incidencia que pueda producirse durante la 
jornada correspondiente.

4) Insta al Departamento de Interior de la Generalitat a disponer que todas las 
ordenes y planificaciones de los diferentes servicios y dispositivos, específicos u or-
dinarios, queden reseñadas por escrito y a disposición de los agentes que integren el 
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dispositivo o presten el servicio, especificando en cada caso el mando responsable 
de gestionar y decidir ante las diferentes incidencias que puedan producirse.

5) Insta al Govern de la Generalitat a que mantenga un diálogo social fluido y 
leal con los sindicatos policiales, que les informe puntualmente sobre la organiza-
ción de los dispositivos específicos y que incentive su colaboración y participación 
en la definición de los planes de organización y actuación de los Mossos d’Esquadra.

6) Reitera y se reafirma en que en democracia y en un Estado de Derecho no exis-
te ningún derecho ni libertad fundamental que ampare las acciones violentas y es 
un deber de las autoridades públicas prevenirlas e impedirlas de manera proactiva.

Proposta de resolució 4. Condena del uso partidista de la radio y la 
televisión pública y su puesta al servicio del golpe a la democracia por 
parte del separatismo
El Parlamento de Cataluña: 
1) Condena que la CCMA, como entidad que se debe a todos los catalanes, se 

pusiese al servicio de un Govern que dio un golpe a la democracia.
2) Considera indispensable que los máximos responsables de la CCMA se so-

metan al debido control ante el Parlamento de Cataluña por los hechos relacionados 
con el golpe a la democracia y por el coste que tuvo para todos los catalanes la ilegal 
promoción del referéndum ilegal del 1-O que realizó la CCMA, saltándose así todos 
los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional.

3) Constata la gravedad de que una corporación de medios de comunicación pú-
blicos pagada por todos los ciudadanos violase repetida y sistemáticamente, en el 
corto periodo electoral previo a las elecciones del 21 de diciembre de 2017, el deber 
de neutralidad informativa que le es debido, desoyendo incluso los explícitos pro-
nunciamientos de la Junta Electoral.

4) Muestra su preocupación por el hecho de que la CCMA siga empleando, in-
cluso en espacios informativos, la misma propaganda política progubernamental por 
la que fue condenada por violar la neutralidad política y la garantía del pluralismo 
político durante el periodo electoral, y no dude en difundir reiteradamente incluso 
insultos contra los políticos y ciudadanos no separatistas.

5) Condena que la CCMA se preste a dar publicidad a la convocatoria de cortes 
de transportes y comunicaciones para el próximo 21 de diciembre y a alentar a su 
participación, bajo el ropaje de difusión de noticias, sin advertir nunca de la ilega-
lidad de algunas de las acciones previstas y sin atender las recomendaciones de su 
propio libro de estilo.

Proposta de resolució 5. Per uns espais públics neutrals que no 
excloguin la majoria dels catalans de les seves institucions i garanteixin 
la convivència a Catalunya
El Parlament de Catalunya: 
1) Constata que la presència en edificis públics de símbols que s’identifiquen 

amb una opció partidista o ideològica no és compatible amb el principi de neutra-
litat ideològica que salvaguarda el pluralisme en una societat democràtica i insta el 
Govern de la Generalitat a aplicar l’article 103 de la Constitució respectant la neu-
tralitat institucional dels edificis públics.

2) Insta el Govern de la Generalitat a eliminar qualsevol símbol partidista dels 
seus edificis, ja que els espais públics són fòrums oberts per a l’expressió dels ciuta-
dans que sempre han de respectar la Constitució i les lleis, per la qual cosa no té 
cabuda la seva ocupació excloent i el seu ús de forma que pertorbi la convivència 
pacífica.

3) Aposta decididament per la recuperació de la normalitat institucional en pro 
de la convivència entre tots els catalans i insta les administracions públiques a eli-
minar qualsevol símbol partidista.
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4) Insta el Govern de la Generalitat a garantir la neutralitat i la imparcialitat 
ideològica i política en els centres educatius, a retirar d’aquestes instal·lacions qual-
sevol simbologia política partidista i a rebutjar l’ús de les instal·lacions educatives 
per a la realització d’actes polítics, tal com indica el Defensor del Poble en els seus 
informes.

5) Insta el Govern de la Generalitat a garantir la llibertat ideològica a les univer-
sitats, vetllant perquè tots els membres de la comunitat universitària (docents i alum-
nes, en especial) puguin exercir la seva activitat sense cap restricció de fet i sense 
haver de patir pressions, agressions ni amenaces de cap mena.

Proposta de resolució 6. Por un plan de choque para que vuelvan 
las empresas que se fueron por el golpe, por el fin de las amenazas 
de paralización de la economía y del señalamiento a empresarios y 
comerciantes
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Condenar las amenazas de paralización ilegal de la economía realizados por 

partidos políticos y grupos separatistas, dado que provocan una enorme inseguri-
dad jurídica y social, y reducen la confianza de trabajadores, empresas e inversores.

2) Condenar y denunciar los actos e iniciativas que tienen como objetivo el seña-
lamiento y la publicación de listados de empresas «malas» por no apoyar de forma 
explícita una determinada ideología política o un proyecto seguido por determina-
dos partidos políticos.

3) Garantizar el normal funcionamiento de la economía en todo el territorio ca-
talán, utilizando los recursos a su alcance para impedir los cortes de carreteras, pa-
ralización de medios de transporte, bloqueo de infraestructuras y actos violentos y 
de boicot que perjudican el desarrollo de la actividad económica y ponen en peligro 
miles de puestos de trabajo en Cataluña.

4) Crear planes específicos para proteger y ayudar a los sectores económicos es-
pecialmente perjudicados por la situación social y política generada en Cataluña de-
bida al proceso separatista como el turismo, la hostelería, la industria y el comercio, 
por citar sólo los sectores más directamente afectados.

5) Trabajar con el objetivo de recuperar una posición de liderazgo económico y 
de innovación en el mercado español y desarrollar, junto al resto del mercado nacio-
nal, estrategias de crecimiento en el mercado europeo y global.

Proposta de resolució 7. Acabar amb la paràlisi legislativa, la deixadesa 
de funcions i la política de cadira buida i prioritzar l’agenda social a 
Catalunya
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Garantir la representació de tots els catalans amb la presència del Govern en 

els diferents espais de negociació i concertació com ara la Conferència de Presidents 
Autonòmics, el Consell de Política Fiscal i Financera o qualssevol altres en què es 
tractin els interessos dels catalans.

2) Treballar per revertir l’actual situació de desprotecció social que pateix una 
gran part de persones i col·lectius vulnerables a Catalunya, prioritzant les polítiques 
que fomentin l’agenda social i abandonant el bloqueig legislatiu i executiu actual 
com a conseqüència de les polítiques únicament centrades en la separació il·legal 
d’Espanya i ocupant-se dels problemes reals dels catalans.

3) Treballar per revertir les retallades sofertes en els darrers anys a conseqüèn-
cia de la greu crisi econòmica en serveis i pilars bàsics de l’Estat del Benestar com 
ara l’ensenyament, la salut i els serveis socials que afecten el conjunt de la nostra 
societat i el nostre futur més pròxim i per la recuperació dels drets perduts per part 
dels treballadors públics com a conseqüència de la greu crisi econòmica dels darrers 
anys i que aquest col·lectiu ha sofert de manera més llarga i contundent.
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4) Finalitzar amb la situació actual de desgovern i paràlisi d’aquest Govern, el 
qual no ha posat en marxa ni una sola iniciativa legislativa en l’actual legislatura per 
solucionar els problemes reals que afecten tots els catalans i no governar només per 
a una part de la societat.

Proposta de resolució 8. Igualtat i respecte a les lleis: cap privilegi per 
als responsables polítics del cop a la democràcia
El Parlament de Catalunya declara que: 
1) El principi d’igualtat davant la llei és la regla bàsica de l’Estat Social i Demo-

cràtic consagrat en la nostra Constitució i exigeix desterrar qualsevol indici d’impu-
nitat en el comportament dels responsables polítics.

2) D’acord amb l’anterior, en cas de produir-se sentència condemnatòria, mani-
festa que no pot haver-hi cap indult ni cap altra mesura de privilegi als qui poguessin 
resultar condemnats pel cop a la democràcia comès a Catalunya durant els mesos de 
setembre i octubre de 2017.

3) Espanya és un Estat Social i Democràtic de Dret en el qual no hi ha persones 
privades de llibertat ni condemnades per defensar una ideologia política determi-
nada, sinó que totes les persones que estan en aquestes situacions hi són en virtut 
d’un procediment judicial amb totes les garanties, en el qual es persegueix els pre-
sumptes autors d’actuacions il·legals que podrien ser constitutives de greus delictes 
tipificats en el Codi Penal de 1995, vigent avui dia.

Proposta de resolució 9. Per uns poders públics compromesos amb 
la llibertat i contra la violència: crida a la no-realització de les accions 
il·legals anunciades per a paralitzar Catalunya el 21-D
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Prendre totes les mesures prèvies necessàries per impedir que es produeixin 

les accions il·legals anunciades pels autoanomenats CDR i altres grups pel proper 21 
de desembre dirigides a impedir la celebració del Consell de Ministres, bloquejar 
els transports públics i les vies de comunicacions i a obstruir el lliure exercici de la 
vida personal, familiar i laboral dels catalans.

2) En cas que finalment es produeixin les dites accions il·legals, actuar proactiva-
ment, com és el seu deure, amb tots els recursos al seu abast per impedir-les.

Proposta de resolució 10. Aplicar la Constitución para garantizar la 
protección de todos los catalanes desamparados ante los abusos del 
separatismo
Ante la persistencia del Govern de la Generalitat en acciones conducentes a la 

deposición del ordenamiento constitucional y estatutario por vías ilegales, y ante el 
desgobierno que reina en las calles y espacios públicos de toda Cataluña, muchas 
veces alentado y aplaudido por el propio Govern, y teniendo en consideración las 
reiteradas proclamas en favor de las vías bélicas como la eslovena o la ratificación 
en las actuaciones llevadas a cabo durante el golpe a la democracia, que arrojan a la 
ciudadanía dudas sobre el respeto a sus derechos y su seguridad por el actual Go-
vern de la Generalitat.

El Parlament de Cataluña: 
1) Constata que se dan las circunstancias que obligan a que el Gobierno de Es-

paña ponga en marcha el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitu-
ción con el objetivo de evitar que se continúe atentando gravemente contra el interés 
general y se continúe violando los derechos y libertades de millones de ciudadanos 
por parte del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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