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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE POSICIONAMENT SOBRE LA RESOLUCIÓ DE 

LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (CatECP) (250-01135/12) 

El Parlament de Catalunya: 

 
1. Considera que la Junta Electoral s'ha extralimitat en les seves funcions. La 

JEC és un òrgan que pel seu caràcter administratiu i no jurisdiccional no pot 
adoptar la resolució d'inhabilitació del President Torra i d'Oriol Junqueras. 

 
2. Expressa el rebuig a la resolució d'una Junta Electoral Central dividida que 

estima els recursos presentats pel PP, C'S i Vox sobre la inhabilitació del 

President Torra, emprant un precepte pensat per casos de terrorisme i 
corrupció. 

 
3. Manifesta que la resolució de la JEC vulnera l'Estatut d'Autonomia i el 

Reglament del Parlament que estableix les causes d'inhabilitació dels diputats i 
diputades, quan hi ha pendent una sentència ferma del Tribunal Suprem. 

 
4. Mostra el rebuig a la decisió de la JEC d'inhabilitar Oriol Junqueras com a 

diputat europeu, vulnerant la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea i les competències del Parlament Europeu. 

 
5. Afirma que la resolució de la JEC vulnera el dret al sufragi i l'elecció de la 

ciutadania. 
 
Aprovats: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 4 vots en contra 

(PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) * 
 

6. Referma que qualsevol decisió sobre la Presidència de la Generalitat s ha de 
fer amb respecte escrupolós a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i al 

Parlament de Catalunya. 
 
Aprovat: 87 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP), 4 vots en 

contra (PPC) i 4 abstencions (CUP) *  

 

7. Considera que la resolució de la Junta Electoral Central, pel moment i la 
forma, forma part de l'estratègia de la dreta i l'extrema dreta per interferir en 

el debat d'investidura que s'està realitzant al Congrés dels Diputats. 
 
Rebutjat: 35 vots a favor (ERC i CatECP), 41 vots en contra (JxCat, CUP i 

PPC) i 19 abstencions (PSC-Units i dos diputats d’ERC) * 
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8. Rebutja novament la judicialització d'un conflicte que només es pot resoldre 
per mitjans polítics i democràtics. 

 
Aprovat: 90 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 5 vots en 
contra (PPC i un diputat de la CUP) * 

 

9. En aquest sentit manifesta la necessitat de desbloquejar la situació política 
amb la formació d'una majoria de govern progressista i plurinacional que 

permeti canalitzar per la via del diàleg i la negociació el conflicte polític, 
recuperar drets civils i drets socials. 

 
Rebutjat: 24 vots a favor (PSC-Units i CatECP) i 71 vots en contra (JxCat, 
ERC, CUP i PPC)* 

 

 

*Els diputats de Cs, presents a l’hemicicle, no han votat 
 


