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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PPC SOBRE EL SUPORT DEL GOVERN A 

L’ASSEMBLEA D’ELECTES DE CATALUNYA  (Tram. 302-00163/12)  

 

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

1. El Parlament de Catalunya recorda, al president de la Generalitat, al Govern i 

als diputats i les diputades que el conformen, que és una institució on, juntament 

amb les Corts Generals, estan representats tots els catalans i on s’expressa, 

democràtica i legítimament, el pluralisme polític i social de Catalunya. En aquest 

sentit, el Parlament de Catalunya rebutja l’aparença de legalitat i 

representativitat que exerceixen entitats privades alienes a les institucions 

estatutàries de Catalunya com són els autoanomenats “consell de la república” i 

“l’assemblea d’electes de Catalunya”. 

(S’accepta l’esmena núm.1 del GP Cs) 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 68 en contra (JxCat, ERC i 

CUP) i 8 abstencions (CatECP) 

2. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat i el Govern a: 

a) Deixar de convocar o participar, activa o passivament, en entitats privades que 

intenten usurpar l’autèntica legitimitat i representativitat de les institucions de 

Catalunya, com són el “consell de la república” i “l’assemblea d’electes de 

Catalunya”. 

b) Condemnar els actes de violència que s’exerceix als carrers contra ciutadans, 

institucions, autoritats, agents dels cossos policials, mobiliari urbà, 

infraestructures de mobilitat i establiments privats. 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

c) Impedir la celebració de manifestacions i concentracions no autoritzades que 

tenen per objecte obstruir infraestructures i impedir la llibertat de moviments de 

la ciutadania de Catalunya. 

d) Personar-se com acusació en tots els procediments judicials que derivin 

d’expedients oberts per alteració de l’ordre públic i/o agressions.  

Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC), 76 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

3. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat, el president del 

Parlament i el Govern a salvaguardar la dignitat de la institució que representen i  

per a fer-ho se’ls insta a evitar usar llurs responsabilitats institucionals per dur a 

terme actes que desmereixin la institució que representen o vulnerin els drets 

dels diputats. 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 


