
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

  27/06/2019 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ D’ERC SOBRE LES CONCLUSIONS DEL DICTAMEN DE 

L’ONU SOBRE ELS PRESOS POLÍTICS CATALANS (Tram. 302-00119/12) 

 

És per això que el Parlament de Catalunya restarà també amatent a la opinió que el 

Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària del Consell de Drets Humans de Nacions 
Unides formuli en relació a la demanda presentada per Josep Rull, Raül Romeva, 

Joaquim Forn i Dolors Bassa per denunciar el seu empresonament preventiu. 
(Acceptació de l’Esmena 1 de JxCat d’addició d’un nou paràgraf abans de la 
part resolutiva) 

 
1. Constata que l'Estat espanyol ha de complir amb les seves obligacions 

internacionals en matèria de drets humans enlloc de posar en dubte el contingut del 
dictamen i l'honorabilitat dels integrants del Grup de Treball sobre la Detenció 
Arbitrària de l’ONU. 

(Acceptació de l’Esmena 2 de JxCat) 
 

1bis. Es congratula per les accions empreses pel Covem de la Generalitat com a 

resultat del Consell Executiu extraordinari del passat 31 de maig de 2019, les quals 
insten les autoritats de l'Estat a alliberar tots els presos polítics catalans, per la 
vulneració flagrant de Drets Humans que suposa el seu empresonament, amb motiu 

de l'aprovació del dictamen del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l'ONU. 
(Acceptació de l’Esmena 3 de JxCat) 

 
 
2. Denuncia la vulneració dels drets polítics dels eurodiputats electes Oriol Junqueras, 

Carles Puigdemont i Antoni Comín i conseqüentment de tots els i les seves votants, 
provocada per les decisions de la Sala del Penal del Tribunal Suprem d'impedir que 

completin els tràmits per esdevenir Eurodiputats. Unes decisions, sense cap base legal 
en el marc d'unes ordres de presó provisional considerades arbitràries pel dictamen 
del Grup de Treball de les Nacions Unides. 

(Acceptació de l’Esmena 4 de JxCat) 
 

2 bis. Rebutja la decisió de la Junta Electoral Central de declarar "vacants" els escons 
dels tres eurodiputats electes i reclama al Parlament Europeu que no la tengui en 

compte i prengui nota dels resultats electorals proclamats oficialment el dia 13 de 
juny del 2019, sense exclusions. 
(Acceptació de l’Esmena 5 de JxCat) 

 
3.Continuar difonent el dictamen i fent les gestions necessàries i ja acordades per tal 

que el Govern de l'Estat espanyol, en compliment amb el que estableix l'informe, el 
divulgui per tots els mitjans disponibles i de la forma més àmplia possible. 
(Acceptació de l’Esmena 6 de JxCat) 
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4. Continuar fent les gestions necessàries i ja acordades per tal que l'Estat espanyol 
compleixi amb els dictàmens del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de les 

Nacions Unides, d'acord amb els tractats internacionals en matèria de drets humans 
que l'Estat espanyol ha signat i ratificat.  

(Acceptació de l’Esmena 7 de JxCat) 
 
Aprovat: 73 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 55 en contra (Cs, PSC-

Units i PPC)  
 

 

 
 


