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A LA MESA DEL PARLAMENTO 
"2^ 'Òoĉ  

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentar! de Ciutadans, comuni
ca a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en las propues
tas de resolución subsiguientes al debate sobre el golpe a la democracia inici
ado el 6 y 7 de septiembre de 2017 (tram. 255-00006/12), presentada? cph 
número de registro 24.963. 

En la propuesta de resolución 2: Respecte de la pluralitat I la democmclsiycor^ 
demna de les actituds totalitàries i violentes, així com de les incitacions a i'odi i 
tes declaracions de persona non grata per motius ideològics 

Donde dice: 

«Proposta de resolució 2 

Respecte de la pluralitat i la democracia: condemna de les actituds totalitàries i 
violentes, així com de les incitacions a l'odi i les declaracions de nciiacions a i oai i íes aeciaracions ae 
grata per motius ideològics 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

,'T ; /;?/ ' 

1) Condemnar amb tota la contundencia el franquisme, el feixisme, el nazisme 
i qualsevol altre moviment totalitari d'extrema dreta, així com de Textrernà 
esquerra, que utilitzin la coacció, la intimidació o qualsevol altre tipus de^víòi-
lència amb l'objectiu d'imposar les seves idees, i que en cap cas aquesta vio
lència es pot justificar com a instrument legítim de reivindicació de cap idea. 

2) Condemnar totes aquelles actituds, declaracions públiques i escrits^ difoÈOS 
a través de qualsevol mitjà, que tinguin un contingut que faci apologi.%del.## 
rorisme, 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 fraci[^| 
social per la via de l'insult, la humiliació, la cosificació o la deshumanitz^ààfó 
d'una part de la societat. r dï: 
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f| Condemnar amb tota la fermesa la pràctica de declarar persoñanon grata a 

'j •" '' 

áquéN •qüe pensa diferent i rebutjar el fet que determinats càrrecs públics pro-
rft'ó^üiH-%questes iniciatives des de les institucions de les quals formen part, 
trencant la convivencia del conjunt de la ciutadania.» 

^B^^e,deçir: 

<<Fròpo!^ta de resolució 2 

M^ecte de ¡a pluralitat i la democracia: condemna de les actituds totalitàries i 

WPariáment de Catalunya condemna amb tota la contundència el franquisme, 
^'imxisme, el nazisme i qualsevol altre moviment totalitari d'extrema dreta, 
així com de l'extrema esquerra, que utilitzin la coacció, la intimidació o qual
sevol altre tipus de violència amb l'objectiu d'imposar les seves idees, i que en 
càp 'cas aquesta violència es pot justificar com a instrument legítim de reivin-
djç0ció d^e cap idea.» 

^ I' ' 5^ fi I 
Én,|a p^r^uesta de resolución 5: Per uns espais públics neutrals que no gxc/o-

/í7; dels catalans de les seves institucions i garanteixin la convi-
mncid a Catalunya 

Donde dice: 

«El Parlament de Catalunya: 

cii ^ 

Constata que la presència en edificis públics de símbols que s'identifiquen 
khiD uWa opció partidista o ideològica no és compatible amb el principi de neu
tralitat ideològica que salvaguarda el pluralisme en una societat democràtica i 
insta el Govern de la Generalitat a aplicar l'article 103 de la Constitució respec
tant la neutralitat 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 
ciutadans 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. 

Modelo- Corrección de errores 2 
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3) Aposta decididament per la recuperació de la normalitat institucional en; 
de la convivència entre tots els catalans i insta les administracions públiques a 
eliminar qualsevol símbol partidista. 

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 l^ciQps 
qualsevol simbologia política partidista i a rebutjar l'ús de les instàl·lacipt)| 
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 uni
versitats, vetllant perquè tots els membres de la comunitat universitària (do
cents i alumnes, en especial) puguin exercir la seva activitat sense cap restric
ció de fet i sense haver de patir pressions, agressions ni amenace^ de 

mena.» tghb'iRps 
Ha de decir: 

«El Parlament de Catalunya: ' ' 4-
• •  ;  

- - i 
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 neu
tralitat ideològica que salvaguarda el pluralisme en una societat democràtic^ i 
insta el Govern de la Generalitat a aplicar l'article 103 de la Constitució respec
tant la neutralitat institucional dels edificis públics. 

2) Insta el Govern de la Generalitat a eliminar qualsevol símbol partidJiSta dels 
seus edificis, ja que els espais públics són fòrums oberts per a l'expressió dels 
ciutadans 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. , 

' •  ' '  l 'OC-
3) Aposta decididament per la recuperació de la normalitat institucional eh pro 
de la convivència entre tots els catalans i insta les administracions publiques a 
eliminar qualsevol símbol partidista. . 

Modelo; Corrección de errores 
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4) Insta el Govern de la Generalitat a garantir la neutralwat-+49Fím*^^ 
fflèdiògica i política en els centres educatius, a retirar d'aquestes instal·lacions 
flísllsevoí simbologia política partidista i a rebutjar l'ús de les instal·lacions 
l&Ufcativeis per a la realització d'actes polítics, tal com indica el Defensor del 
P&bíe,en/els seus informes. 

^). llasta el Govern de la Generalitat a garantir la llibertat ideològica a les uni
versitats, vetllant perquè tots els membres de la comunitat universitària (do
cents i alumnes, en especial) puguin exercir la seva activitat sense cap restric
ció de fet i sense haver de patir pressions, agressions ni amenaces de cap 
mena. 

W^ondémnà totes aquelles actituds, declaracions públiques i escrits, difosos a 
íñi^é¿ de qualsevol mitjà, que tinguin un contingut que faci apologia del terro
risme, el supremacisme, el racisme i la xenofòbia, faltant el respecte a la plu-
9É'nà¥Í%~ la diversitat del conjunt de la ciutadania i generant una fractura so
cial per la via de l'insult, la humiliació, la cosificació o la deshumanització 
d'una part de la societat. 

7) Condemna amb tota la fermesa la pràctica de declarar persona non grata a 
Aquell que pensa diferent i rebutjar el fet que determinats càrrecs públics 
t^rpmoguin aquestes iniciatives des de les institucions de les quals formen part, 
trencant la convivència del conjunt de la ciutadania.» 

palacio dèl Parlamento, 19 de diciembre de 2018 

, ^ 
Carlos" 
Portavoz del GP Cs 
T ' : ' : :  '  

yv,, 

'M : 
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Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Anna Caula I Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a 
la Mesa del Parlament que han advertit l'errada següent en les propostes de 
resolució transaccionals subsegüents al debat general (tram. 255-00006/12) 
presentades el 19 de desembre del 2018 i amb número de registre 24962. 

On hi diu: 

«3. Ratifica la Resolució 415/Xl del Parlament de Catalunya, de defensa de la 
llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats i de compromís de pre
servar aquests drets per mitjà de tots els òrgans rectors del Parlament.» 

Hi ha de dir: 

«3. Reitera el contingut de la Resolució 41 5/XI del Parlament de Catalunya, de 
defensa de la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats i de com
promís de preservar aquests drets per mitjà de tots els òrgans rectors del Par
lament.» 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERG 

Canadell 
Ppriaveu del GPJxCat 

Model: Correcció d'errades 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segòvia Sánchez, portaveu del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, comuniquen a la Mesa del 
Parlament que han advertit l'errada següent en la (tram. 255-00006/12) pre
sentada el 19 de desembre de 2018 i amb número de registre 24951. 

«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 serun greu 
error aprovar la llei de Transitorietat Jurídica.» 

Hi ha de dir: 

«El Parlament de Catalunya constata que durant els dies 6 i 7 de setembre de 
2017, la majoria independentista va emprendre una estratègia equivocada i 
que va ser un greu error aprovar la llei de Transitorietat Jurídica.» 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018 

On hi diu: 

Jéssicd Àlblach Satonres 
Presidenta del GP CatECP 

Susanna Segòvia Sánchez 
Portaveu del GP CatECP 

Model: Correcció d'errades 
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Caries Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent, comunica a la Mesa del Parlament que ha 
advertit l'errada següent en les propostes de resolució subsegüents al debat 
general sobre el cop a la democracia iniciat el 6 i el 7 de setembre de 2017 
(tram. 255-00006/12) presentades el 19/12/2018 i amb número de registre 
24960. 

« El Parlament de Catalunya constata que el darrer any s'han incrementat les 
accions de grups d'extrema dreta provocant agressions físiques i materials 
contra el moviment sobiranista essent aquestes agressions emprades en un 
nacionalisme d'estat que les aixopluga i justifica. Mostrem tot el suport amb 
els moviments socials, organitzacions polítiques, el moviment antifeixista i les 
institucions víctimes d'aquestes agressions, perquè combatre el feixisme és 
defensar la democràcia, com es va fer I'l i el 3 d'octubre i el 8 de novembre.» 

Hi ha de dir: 

«Ei Parlament de Catalunya constata que el darrer any s'han incrementat les 
accions de grups d'extrema dreta provocant agressions físiques i materials 
contra el moviment sobiranista essent aquestes agressions emprades en un 
nacionalisme d'estat que les aixopluga i justifica. Mostrem tot el suport amb 
els moviments socials, organitzacions polítiques, el moviment antifeixista i les 
institucions víctimes d'aquestes agressions, perquè combatre el feixisme és 
defensar la democràcia. » 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 201 8 

On hi diu: 

€arles Riera Albert -€ai'les Riera Albo#— 
Representant del SP CUP-CC 

Model: Correcció d'errades 
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Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit 
l'errada següent en la proposta de resolució transaccional subsegüent al debat 
general (tram. 255-00006/12) presentada el 20.12.2018 i amb número de re
gistre 25036. 

On hi diu: 

« CONDEMNA ALS ACTES VANDÀLICS, AGRESSIONS, AMENACES O INTIMIDACI
ONS 

El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics contra seus de partits 
polítics, els insults, amenaces, agressions o l'assetjament contra grups i indivi
dus que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja els actes vandàlics 
o violents 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'intimidació o violència adreçada a qui pensa 
diferent d'un mateix o d'una mateixa. 

Hi ha de dir: 

« CONDEMNA ALS ACTES VANDÀLICS, AGRESSIONS, AMENACES O INTIMIDACI
ONS 

El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics contra seus de partits 
polítics, els insults, amenaces, agressions o l'assetjament contra grups i Indivi
dus que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutja els actes vandàlics 
0 violents 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 despenonaUtzació de 

Model: Correcció d'errades 



P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Av 

PARLAMENT f|||| Secretaria 
DE CATALUNYAgjUMGeneral 
REGISTRE GENERAL 

2 0 DES. 2018 

N.T 

NÚM. 

/12 

l'adversari, i qualsevol forma d'intimidació o violència adreçada a qui pensa 
diferent d'un mateix o d'una mateixa. 

Palau del Parlajuent, 20 de desembre de 2018 

EvàtrrÉTnados Oáliano 
Portaveu del GP'PSC-Units 

Xavier García Al bit 
Representant del SP PPG 

Model: Correcció d'errades 2 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentar! de Junts per Catalunya, 
Anna Caula i Paretas, portaveu del Crup Parlamentar! Republicà, comuniquen a 
la Mesa del Parlament que han advertit l'errada següent en la proposta de reso
lució subsegüent al debat general (tram. 255-00006/12) presentada el 19 de 
desembre del 2018 i amb número de registre 24962. 

On hi diu: 

« Proposta de resolució 2 

El Parlament de Catalunya: 

1. Reitera el seu compromís amb la democracia parlamentaria 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, opinions 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.» 

Hi ha de dir: 

« 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, opinions i iniciatives sense coaccions ni censura prèvia. 

2. Es reafirma en la seva defensa dels drets de les diputades i els diputats que 
gaudeixen d'immunitat parlamentaria i són inviolables per llurs vots i expres
sions, així com manifesta que durant les seves sessions s'hi ha de poder parlar 
i decidir de tot.» 

r PAri!.íM¿f.!Í Secretaria 
*  C A T A L U N Y A  m e  r a l  .  
AEGISTAÉ GENERAL 
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anadell 
GPJxCat 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del CP ERC 
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