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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 EL BALANÇ DE L’ANY 

TRANSCORREGUT DES DE LES ELECCIONS DEL 21 DE DESEMBRE DE 2017 I 

LA VULNERACIÓ DELS DRETS CIVILS I POLÍTICS (tram. 302-00050/12) 

 

Reitera que el cessament del president de la Generalitat i del Govern, així com la 

dissolució del Parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015, imposats 

unilateralment per l'Estat, van ser decisions il·legals i il·legítimes que van vulnerar els 

drets polítics de les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya, en els termes que ja va 

denunciar la Resolució 3/XII aprovada per aquest Parlament.  

(Acceptació de l’esmena 1 del GP JxCat, d’addició d’un nou punt) 

 

1. Constata que des de la constitució de la XII legislatura hi ha hagut una inten-

cionalitat d’alterar les majories sorgides de les urnes el 21D del 2017 i s’han vist 

vulnerats els drets d’alguns dels diputats d’aquesta cambra, com ara:  

a) La persecució penal per raons polítiques de fins a 19 diputades i diputats escollits a 

les darreres eleccions al Parlament, vuit dels quals són a la presó i sis a l'exili a 
Bèlgica, Suïssa i el Regne Unit.  

b) La ingerència inacceptable del Govern de l'Estat, el Tribunal Suprem i el Tribunal 

Constitucional blocant il·legalment els processos d'investidura dels diputats Carles 
Puigdemont, Jordi Sánchez i Jordi Turull.  

c) La vulneració flagrant de la inviolabilitat i immunitat parlamentàries que va suposar 

la revisió injustificada, enmig de la sessió d'investidura del diputat Jordi Turull, de les 

mesures cautelars contra sis diputades i diputats d'aquest Parlament, inclòs el propi 

candidat a la presidència de la Generalitat, i que va determinar l'empresonament de 

les diputades i els diputats Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i 

Dolors Bassa i l'exili de la diputada Marta Rovira.  

d) El vet, mancat de qualsevol base Jurídica, de la publicació obligatòria al Diari Oficial 

de la Generalitat del decret de nomenament dels membres del Govern.  

e) La pretensió del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional de suspendre 

il·legalment els drets parlamentaris dels diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, 

Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sánchez, emparant-se en una acusació de 

rebel·lió espúria.  

(Transacció amb l’esmena 1 del GP de CatECP i l’esmena 2 del GP JxCat) 

Aprovat: 63 vots a favor (JxCat, ERC i CUP), 54 en contra (Cs, PSC-Units, 

PPC) i 8 abstencions (CatECP) 
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2. Denuncia la deriva autoritària de l’estat espanyol a través de la vulneració de 
drets civils i polítics existents a Catalunya i arreu, en concret del dret a la participació 

política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’expressió, els drets de reunió i de 
manifestació, el principi de legalitat penal, la presumpció d'innocència i el dret a la 
tutela judicial efectiva, que han donat lloc a una veritable situació d'excepcionalitat 

política i democràtica.  

(Transacció amb l’esmena 2 del GP CatECP i l’esmena 3 del GP JxCat) 

3. Denuncia la resposta repressiva de l’estat espanyol i la seva connivència amb la 
judicialització de la política, de la qual s'han derivat accions que no responen a la via 

de diàleg sinó a la voluntat de criminalitzar i deslegitimar el moviment 
independentista català. 

(Transacció amb l’esmena 3 del GP CatECP) 

4. Denuncia el Judici al referèndum de l'1 d'octubre com un autèntic Judici a la 
democràcia fruit d’una instrucció polititzada i que suposa una violació dels drets civils i 

polítics dels processats i de la ciutadania de Catalunya. 

(Transacció amb l’Esmena 4 del GP de CatECP i l’esmena 4 del GP JxCat) 

5. Insisteix en la necessitat de construir una solució política que passi 
necessàriament per la democràcia i l'exercici del dret a l'autodeterminació i exigeix la 

fi de la via repressiva de l'Estat espanyol. 

(Acceptació de l’esmena 5 del GP de JxCat)  

Aprovats:  71 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 54 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) 

6. Denuncia el caràcter radicalment antidemocràtic i il·legal de l'amenaça de 
tornar a aplicar indefinidament l'article 155 de la Constitució espanyola, amb 
l'objectiu, entre d'altres, de controlar políticament els mitjans de comunicació públics, 

l'escola catalana i la policia de la Generalitat, i reitera el seu suport a totes les 
treballadores i els treballadors d'aquests àmbits.  

(Acceptació de l’esmena 6 de JxCat d’addició d’un nou punt) 

Aprovat:  88 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 37 en 

contra (Cs i PPC) 


