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ORDRE DEL DIA
1. Proposta de resolució sobre el restabliment de l’autogovern, la sobirania del Parlament i el desbloqueig. Tram. 250-00024/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text
presentat: BOPC 22, 3; esmenes presentades: BOPC 27).
2. Proposta de resolució per l’acord i el canvi. Tram. 250-00053/12. Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les
esmenes presentades (text presentat: BOPC 22, 5; esmenes presentades: BOPC 27).
3. Proposta de resolució sobre la restitució de les institucions catalanes. Tram. 25000054/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 22, 9; esmenes
presentades: BOPC 27).
4. Proposta de resolució sobre el desbloqueig de la situació de crisi institucional i
política. Tram. 250-00055/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 22, 12;
esmenes presentades: BOPC 27).
5. Proposta de resolució sobre la normalització de les funcions del Parlament i la investidura del president de la Generalitat. Tram. 250-00057/12. Subgrup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de les
esmenes presentades (text presentat: BOPC, 24, 3; esmenes presentades: BOPC 27).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre el restabliment de l’autogovern, la
sobirania del Parlament i el desbloqueig
250-00024/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 1046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament

Xavier Domènech Sampere, president, Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre el restabliment de l’autogovern, la sobirania del Parlament i el desbloqueig, per
tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text següent:
Exposició de motius

El Parlament de Catalunya fundat el 6 de desembre de 1932, sota la Presidència
de Lluís Companys, per, segons el President de la Generalitat Francesc Macià, obrirse «de bat a bat als afanys i a les aspiracions, a les il·lusions dels catalans tots» i representar a la ciutadania de Catalunya: «per vosaltres honorables diputats, després
de més de dos-cents anys d’haver emmudit, tornarà a parlar Catalunya».
En el marc del restabliment de la Generalitat republicana, després de la dictadura franquista i les fortes mobilitzacions populars que reclamaven el retorn de l’autogovern comandades per l’Assemblea de Catalunya, el Parlament ha seguit sent la
representació en aquest sentit de tot el poble de Catalunya en la seva diversitat. Així
ho recollia l’Estatut de 1979 quan afirmava en el seu article 1 que el nostre autogovern emana del poble de Catalunya i que, com s’establia en l’article 30, és el Parlament el que representa aquest poble. Principis recollits també en l’article 2 i el 55 de
l’Estatut vigent de 2006. Funció, la de representar el conjunt de la ciutadania, que
en aquests moments pren un relleu central.
En l’actual situació d’intervenció de l’autogovern de Catalunya, a partir de l’aplicació de l’article 155, el Parlament de Catalunya, sense govern constituït, és l’únic
òrgan institucional de la Generalitat que ostenta la representació de la voluntat de la
ciutadania de Catalunya expressada en les eleccions del 21 de desembre. Una representació que no pot ser substituïda ni alienada per altres organismes, una representació que resideix a Catalunya de la mateixa forma que el conjunt de la Generalitat.
L’actual situació de bloqueig polític, de la mateixa manera que la intervenció de
l’autogovern, està portant a una situació d’anormalitat que no permet encarar els
grans reptes que tenim com a país. El futur govern hauria d’abordar com a prioritat
immediata:
1) Treballar per assolir una situació de plena normalitat democràtica que ens permeti abordar la situació en què importants dirigents polítics i d’entitats es troben en
situació de presó preventiva i desenvolupar les demandes de reconeixement i autogovern de Catalunya.
2) Treballar per acabar amb els nivells de desigualtat social i de gènere assolits
els últims anys doblant la inversió pública en educació per apropar-nos al que marca
la Llei d’Educació de Catalunya, assolint un Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge i
un Pla d’Abordatge Integral de les Violències Masclistes.
3) Activar plenament la Renda Garantida atenent les prop de 40.000 sol·licituds
pendents a dia d’avui.
4) Establir un ampli acord sobre les bases de la reactivació econòmica que permeti un pla de reindustrialització 4.0, la creació d’instruments com una banca púDossier
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blica que puguin ajudar al teixit productiu, defensar i impulsar l’economia del bé
comú, establir un pla de xoc contra la precarietat laboral i l’atur i l’impuls real de la
lluita contra el canvi climàtic i de les energies renovables.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

Primer. El Parlament de Catalunya s’afirma en la seva representació de la ciutadania de Catalunya, representació que no pot ser substituïda per altres organismes,
com a espai de diàleg i solucions, i emplaça al seu òrgan de govern, la Mesa del
Parlament, a preservar aquesta representació així com totes les funcions que se’n
deriven.
Segon. El Parlament de Catalunya es referma en la defensa del model d’escola
pública catalana i en el seu model lingüístic com a conquesta popular assolida als
anys vuitanta, que no pot ser posat en qüestió per decisions preses pel Govern de
l’Estat fora de les seves competències. En el mateix sentit el Parlament estableix que
no es poden destinar diners públics a aquells models educatius que segreguen per
sexe.
Tercer. El Parlament de Catalunya insta el seu President, com a única autoritat
elegida pel propi Parlament resultant de les eleccions del 21 de desembre, a emprendre totes aquelles iniciatives que permetin un desbloqueig efectiu de la situació actual de l’autogovern de Catalunya.
Quart. El Parlament de Catalunya declara la urgència de l’establiment d’un Govern efectiu a partir d’una presidència elegida pel Parlament per encarar el restabliment de l’autogovern de Catalunya actualment intervingut.
Cinquè. El Parlament de Catalunya evidencia la urgència d’engegar un debat públic, obert i transparent davant la ciutadania que avaluï els diferents possibles escenaris de sortida del bloqueig.
Sisè. L’autogovern de Catalunya és l’encarnació d’una llarga aspiració i alhora
una eina de la que ens dotem tots els catalans i catalanes per la construcció d’una
societat més justa, més lliure i més democràtica. Aquesta aspiració es concreta avui
en treballar de forma decidida per trobar les eines adequades per desenvolupar les
demandes de més i millor autogovern, així com la millora de l’estat del benestar tan
malmès durant els darrers anys i la reactivació de l’economia en un model productiu
que fugi de la precarietat i estigui arrelat al país.
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2018
Xavier Domènech Sampere, president; Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu,
GP CatECP

ESMENES PRESENTADES
Reg. 1401, 1402, 1404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 1401)

A la Mesa del Parlament

Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el restabliment de l’autogovern,
la sobirania del Parlament i el desbloqueig (tram. 250-00024/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 1

1. El Parlament de Catalunya s’afirma en la seva representació de la ciutadania
de Catalunya, representació que no pot ser substituïda per altres organismes estatals, com a espai de diàleg i solucions, i emplaça al seu òrgan de govern, la Mesa
del Parlament, a preservar aquesta representació així com totes les funcions que se’n
deriven.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 2

2. El Parlament de Catalunya es referma en la defensa del model d’escola pública catalana i en el seu model lingüístic com a conquesta popular assolida als anys
vuitanta, que no pot ser posat en qüestió per decisions preses pel Govern de l’Estat
fora de les seves competències. En el mateix sentit el Parlament estableix que no es
poden destinar diners públics a aquells models educatius que segreguen per sexe.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició

D’un punt 2 bis
2 bis. El Parlament de Catalunya estableix que no es poden destinar diners públics a aquells models educatius que segreguen per sexe.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 1402)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 167 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Proposta de resolució sobre el restabliment de l’autogovern, la sobirania del Parlament i el desbloqueig (tram. 250-00024/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1 que passa a tenir el següent redactat

1. El Parlament de Catalunya s’afirma en la seva representació de la ciutadania
de Catalunya, que deriva de l’Estatut d’Autonomia i de la Constitució Espanyola de
1978, representació que no pot ser substituïda per altres organismes, com a espai de
diàleg i solucions, i emplaça al seu òrgan de govern, la Mesa del Parlament, a preservar aquesta representació així com totes les funcions que se’n deriven.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 2 que passa a tenir el següent redactat

2. El Parlament de Catalunya, davant l’evidència que els resultats dels escolars catalans són manifestament millorables, tal com palesen les diferents proves
d’avaluació del sistema educatiu, insta a abordar la signatura d’un Pacte Nacional
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per l’Educació a l’entorn de tres pilars: l’increment de recursos, el trilingüisme i la
no-separació dels alumnes per la seva llengua materna.
Palau del Parlament, a 27 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 1404)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 167 del
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució
sobre el restabliment de l’autogovern, la sobirania del Parlament i el desbloqueig
(tram. 250-00024/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt segon

Segon. El Parlament de Catalunya es referma en la defensa de la immersió lingüística com a sistema educatiu irrenunciable a l’escola pública, popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i catalana, per tal de garantir-hi l’assoliment de les
competències lingüístiques escaients, i contribuir a promoure la cohesió social i a
combatre la segregació, del model d’escola pública catalana i en el seu model lingüístic com a conquesta popular assolida als anys vuitanta que no pot ser posat en
qüestió per decisions preses pel Govern de l’Estat fora de les seves competències.
En el mateix sentit, el parlament estableix que no es poden destinar diners públics
a aquells models educatius que segreguen per sexe i es compromet a no finançar
una xarxa d’ensenyament privat sostingut amb fons públics que fomenta la segregació social i a apostar per una xarxa única i pública d’ensenyament, degudament
finançada i que reverteixi la situació actual d’infrafinançament que pateix l’escola
pública.
Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt tercer

Tercer. El Parlament de Catalunya insta el seu President, com a única autoritat
elegida pel propi Parlament resultant de les eleccions del 21 de desembre, a emprendre totes aquelles iniciatives que permetin un desbloqueig efectiu de la sobirania situació actual de l’autogovern de Catalunya., manllevada per la il·legítima aplicació
de l’article 155 de la Constitució Espanyola per part del Govern Espanyol, la modificació de l’article 135 o la constant intromissió del TC amb la suspensió i anul·lació
de lleis aprovades per unanimitat pel Parlament de Catalunya.
Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt quart

Quart. El Parlament de Catalunya declara la urgència de l’establiment d’un Govern efectiu a partir d’una presidència elegida sobiranament pel Parlament per encarar el restabliment de la República l’autogovern de Catalunya actualment intervingut.da, sense acceptar cap mena d’interdicció imposada per l’Estat Espanyol, ni
cap limitació als drets civils i polítics dels i les electes.
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Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt cinquè

Cinque. El Parlament de Catalunya evidencia la urgència d’engegar un debat
públic, obert i transparent davant la ciutadania que avaluï els diferents possibles escenaris de sortida del bloqueig, motivat pel cop d’Estat del 27 d’Octubre del 2017,
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola i la repressió sobre el moviment republicà i democràtic, respectant i aplicant el mandat democràtic del Referèndum de l’1 d’Octubre del 2017, les reivindicacions socials expressades massivament
en les vagues generals dels dies 3 d’Octubre i 8 de novembre del 2017, i la posterior
Proclamació de la República del dia 27 d’Octubre del 2017 per part del Parlament
de Catalunya.
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt sisè

Sisè. L’autogovern de Catalunya és l’encarnació d’una llarga aspiració i alhora
una eina de la que ens dotem tots els catalans i catalanes per la construcció d’una
societat més justa, més lliure i més democràtica. Aquesta aspiració es concreta avui
en treballar de forma decidida per trabar les eines adequades per desenvolupar les
demandes de més i millar autogovern, així com la millora de l’estat del benestar tan
malmès durant els darrers anys i la reactivació de l’economia en un model productiu
que fugi de la precarietat i estigui arrelat al país.
L’autodeterminació de Catalunya és l’encarnació d’una llarga aspiració i alhora
una eina de la que ens dotem tots els catalans i catalanes per la construcció d’una
societat més justa, més lliure i més democràtica. Aquesta aspiració es concreta avui
en treballar de forma decidida pel desenvolupament de les demandes republicanes,
així com la recuperació dels drets polítics i socials que ens han estat manllevats,
posant l’economia i les polítiques públiques al servei de les classes populars, revertint retallades, i apostant de forma nítida per la gestió indirecta i privatitzacions de
serveis públics i construint un model social i econòmic que superi el capitalisme i el
patriarcat, propi d’una societat feminista i socialista.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució per l’acord i el canvi
250-00053/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 1301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2018

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, president, Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució per l’acord i el canvi, per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent:
Exposició de motius

Les eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977 van obrir el camí al retorn
del president Tarradellas, fet que comportava no només l’assoliment d’una reivindicació històrica que trencava definitivament amb el règim franquista sinó, sobretot,
l’inici de la recuperació de les institucions d’autogovern existents durant la Segona
República, que es plasmaria en la Constitució de 1978 i en l’Estatut de 1979.
Més de 35 anys després, recollint l’experiència acumulada per la Generalitat i
intentant donar curs a una demanda de més autogovern i millor finançament, va ser
votat en referèndum per la ciutadania catalana l’Estatut de 2006, elaborat i aprovat
al Parlament i, posteriorment, negociat i aprovat per les Corts Generals.
No obstant això, la frontal oposició del PP a aquest Estatut i la sentència que va
alterar allò que havia votat la ciutadania, van acabar per malbaratar l’intent de renovar el pacte dels anys 1978 i 1979.
El 2012, la victòria electoral de les forces independentistes a les eleccions al Parlament de Catalunya va suposar l’inici d’un procés de secessió aguditzat progressivament per la falta de diàleg entre els governs d’Espanya i de la Generalitat. El 2015,
unes noves eleccions al Parlament de Catalunya, qualificades de «plebiscitàries»
pels independentistes (que van obtenir una majoria absoluta en escons però no en
vots) van accelerar el ritme de l’anomenada «desconnexió».
Durant el Ple del Parlament celebrat els dies 6 i 7 de setembre de 2017, una majoria parlamentària va impulsar la tramitació de dues iniciatives legislatives que
pretenien l’establiment d’un règim jurídic excepcional a Catalunya (en el cas de la
Llei 19/2017), i d’una mena de constitució provisional que pretenia regular la transició fins a la definitiva constitució d’un hipotètic nou Estat català (en el cas de la Llei
20/2017). Amb l’aprovació d’aquestes lleis, aquesta majoria parlamentària pretenia
la derogació en la pràctica de la Constitució de 1978 i de l’Estatut d’Autonomia de
2006 i, fent-ho així, liquidava les institucions d’autogovern catalanes.
La forma de tramitació, a més, prescindí totalment d’elements que formen part
del nucli més essencial del dret fonamental a la participació política, en aquest cas
mitjançant representants. Es produí prescindint també dels mecanismes i procediments específicament previstos per a transformacions del marc institucional tan profundes com les preteses, que haguessin exigit encetar un procediment de reforma
constitucional i un per a la reforma de l’Estatut, i sens dubte prescindint també de
les majories requerides per a la pròpia modificació de l’Estatut d’Autonomia.
Malgrat la suspensió de sengles lleis pel Tribunal Constitucional, i del Decret de
convocatòria i de normes complementàries, el Govern de la Generalitat va seguir
endavant amb la preparació de la convocatòria de l’1 d’octubre, que no comptava
amb les mínimes garanties necessàries, no assolia els estàndards internacionals en
Dossier
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Dossier

matèria de processos electorals, ni seguia les recomanacions del Codi de bones
pràctiques en matèria de referèndums de la Comissió de Venècia.
És aleshores quan el Govern d’Espanya, en mans del PP, va dictar dues ordres
ministerials per tal d’intervenir de manera més severa les finances de la Generalitat
amb l’objectiu d’evitar despeses relacionades amb la possible votació de l’1 d’octubre.
L’1 d’octubre es va dur a terme una jornada de mobilització massiva, que es va
veure severament afectada per un dispositiu policial que pretengué impedir-la físicament, circumstància que va conduir a l’ús de la força, en clar excés i desproporció, i
a haver de lamentar que hi haguessin persones ferides i que molts ciutadans i ciutadanes es veiessin afectats en diferent grau per aquesta actuació de la força pública.
El Govern de la Generalitat va anunciar els resultats de la jornada de l’1 d’octubre afirmant que suposava un mandat democràtic per proclamar la independència i
fer efectiva les lleis 19/2017 i 20/2017, suspeses pel TC.
Durant el Ple del 10 d’octubre de 2017 l’aleshores President de la Generalitat,
com recull el Diari de Sessions, va afirmar el següent:
«Hi ha un abans i un després de l’1 d’octubre. I hem aconseguit el que ens vam
comprometre a fer a l’inici de legislatura. Arribats a aquest moment històric, i com a
president de la Generalitat, assumeixo, en presentar-los els resultats del referèndum
davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un Estat independent en forma de república.
»Això és el que avui fem amb tota solemnitat, per responsabilitat i per respecte.
I, amb la mateixa solemnitat, el Govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d’independència per tal que en les properes setmanes
emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.»
A conseqüència dels esdeveniments dels plens del 6 i 7 de setembre, i del 10
d’octubre, el Govern espanyol va remetre un requeriment al President de la Generalitat de Catalunya per tal que confirmés si alguna autoritat de la Generalitat de
Catalunya havia declarat la independència de Catalunya, o si llur declaració davant
del Ple del 10 d’octubre implicava una declaració d’independència, al marge que es
trobés o no en vigor. Un segon requeriment efectuat mitjançant el mateix acord del
Consell de Ministres reclamava al President de la Generalitat que revoqués o requerís la revocació de l’esmentada declaració d’independència a fi de restablir l’ordre constitucional i estatutari, ordenant el cessament de qualsevol actuació adreçada
a la promoció, avenç o culminació del denominat procés constituent, tendent a la declaració i configuració de Catalunya com a Estat independent de la resta d’Espanya,
amb compliment íntegre de les resolucions dictades pel Tribunal Constitucional.
Cal assenyalar que l’acord del Consell de Ministres esmentat contenia també un
requeriment a la Presidenta del Parlament de Catalunya i al conjunt de la Mesa, a fi
que restablissin l’ordre constitucional i estatutari, en els mateixos termes en els que
es requeria al President de la Generalitat de Catalunya.
Malgrat que el President de la Generalitat de Catalunya va respondre per carta a
sengles requeriments, ambdós van ser desatesos en allò que materialment i formal
requerien. Així mateix, la Presidenta del Parlament i la Mesa no van atendre al segon requeriment.
El Consell de Ministres va reunir-se el 21 d’octubre de 2017 i va proposar al Senat l’autorització d’una sèrie de mesures en aplicació de les previsions constitucionals contingudes a l’article 155 CE, posant en marxa el tràmit corresponent en la
cambra alta de les Corts Generals.
El 26 d’octubre de 2017 l’aleshores President de la Generalitat va anunciar la
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, tot i que finalment es va fer enrere de la decisió anunciada.
Al Ple del Parlament de Catalunya de 27 d’octubre de 2017, la majoria parlamentària independentista va aprovar en sengles resolucions una declaració unilateral
d’independència i l’inici del corresponent procés constituent.
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El Govern d’Espanya, amb caràcter immediat i en aplicació parcial de les mesures autoritzades pel Senat, va cessar al Govern de la Generalitat de Catalunya i va
convocar eleccions al Parlament de Catalunya pel 21 de desembre de 2017. El conjunt de les forces polítiques catalanes que comptaven amb representació parlamentària han participat d’aquesta convocatòria electoral.
El resultat de les eleccions torna a atribuir, tot i que minvada pel lleuger descens
en el percentatge de sufragis, una majoria parlamentària a les forces independentistes. El resultat també constata, de nou, la inexistència d’un mandat democràtic per a
la secessió unilateral i confronta a totes les formacions polítiques amb la necessitat
de reconèixer la realitat del país i cercar una sortida dialogada al bloqueig institucional i polític existent. Qualsevol intent de construir una legitimitat paral·lela, encara
que es pretengui simbòlica, que reconeixeria tan sols una part de la ciutadania catalana i negaria una altra, està abocada al fracàs i ens endinsa en el conflicte. Per superar-lo, el que cal és reconstruir el consens democràtic al voltant de les institucions
de tota la ciutadania catalana, i construir el futur plegats a partir d’aquí.
Des de l’inici del seu intent per conduir Catalunya a la secessió de la resta d’Espanya, el Govern de la Generalitat i les forces polítiques que hi ha donat suport han
repetit que els efectes d’aquest procés sobre la societat catalana eren i serien innocus. Però, el cert, és que avui la fractura de la societat catalana és una evidència
que ha trencat la unitat civil del poble de Catalunya.
Els efectes del conflicte institucional i polític sobre l’economia catalana són ja
innegables. El nombre d’empreses que traslladen les seves seus socials fora de Catalunya creix, també aquelles que canvien la seu fiscal, que és un segon pas. El risc
és que després d’aquest segon pas ens trobem amb empreses que canvien les seves
direccions operatives o fins i tot la producció.
És necessari impulsar la renovació del pacte constitucional i estatutari, superant
el conflicte i l’actual situació de bloqueig, per a arribar a una solució satisfactòria per
a Catalunya i el conjunt d’Espanya.
Espanya necessita una reforma profunda de la Constitució de 1978. A més de la
necessària modernització i actualització del text, la transformació d’Espanya en un
Estat plenament federal ha de servir també per aprofundir en la seva essència democràtica i per garantir el seu caràcter social, responent als anhels de canvi d’una
majoria de catalans, així com d’una majoria d’espanyols.
Aquesta reforma constitucional ha de preveure, en allò referit a l’organització
territorial de l’Estat, almenys quatre grans qüestions: el reconeixement de les aspiracions nacionals de Catalunya; unes noves regles per al repartiment competencial
que millorin l’autogovern de la Generalitat des del respecte i la lleialtat institucional;
un acord sobre el finançament autonòmic que doti de recursos necessaris per al sosteniment de les grans polítiques públiques; i l’establiment d’un Senat federal com a
mecanisme de representació territorial de les comunitats autònomes facilitant així
la seva participació en la presa de decisions en l’àmbit estatal.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya Considera obert el termini de dos mesos establert
a l’article 4.6 de la llei 13/2008 de la Presidència de la Generalitat i del Govern finit
el qual, si no s’hagués procedit a investir un president o presidenta de la Generalitat,
s’haurà de procedir a convocar noves eleccions.
2. El Parlament de Catalunya manifesta:
a) La necessitat que, després de les eleccions celebrades el passat 21 de desembre, el Parlament investeixi al més aviat possible un President o Presidenta de la
Generalitat de Catalunya que pugui exercir legalment i plena les seves funcions i
sigui capaç de formar un govern estable que, amb respecte al marc constitucional i
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conforme a l’Estatut d’Autonomia, desenvolupi les seves competències amb l’objecte de restablir urgentment el normal funcionament de l’autogovern de Catalunya i
el diàleg institucional i polític, treballi per resoldre els problemes i necessitats de la
ciutadania catalana i es comprometi amb el desenvolupament econòmic i la cohesió
social a Catalunya.
b) Que la formació d’un Govern de la Generalitat ha de suposar l’aixecament de
les mesures autoritzades pel Senat en desplegament de l’article 155 CE.
c) Que és necessària la normalització de les relacions institucionals entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, mitjançant els mecanismes bilaterals i multilaterals existents, sense renunciar a obrir tants àmbits de diàleg
i negociació com siguin necessaris, sense vetos ni exclusions.
d) Que només seguint un camí de diàleg, negociació i pacte es pot arribar a una
solució satisfactòria capaç d’aconseguir el suport de grans majories. Per aquesta i
moltes altres raons, el Parlament de Catalunya rebutja de ple qualsevol imposició
o proposta unilateral o il·legal. Que és necessari, per tant, l’establiment d’un diàleg
entre totes les formacions polítiques catalanes amb representació parlamentària a fi
de reconduir la situació política a Catalunya.
e) Que és necessari defensar el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat, inclòs el respecte als procediments de reforma
de la llei que és el que garanteix la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES
Reg. 1399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 1399)

A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució per l’acord i el canvi
(tram. 250-00053/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2.b

b) Que el procés de normalització democràtica ha d’implicar l’aixecament de les
mesures autoritzades pel Senat en desplegament de l’article 155 CE.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2.e

e) Que és necessari defensar el respecte a la llei i els procediments de reforma
de les lleis perquè és el que garanteix la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre la restitució de les institucions
catalanes
250-00054/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 1338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2018

A la Mesa del Parlament

Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament,
presenta la proposta de resolució següent sobre la restitució de les institucions catalanes per tal que sigui substanciada davant del Ple.
Exposició de motius

La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern i està formada entre d’altres pel Parlament, la Presidència i el Govern de
Catalunya. La Generalitat de Catalunya és prèvia a la constitució espanyola de l’any
1978. Les institucions catalanes, doncs, venen de molt lluny i acompanyaran el poble de Catalunya fins on decideixi arribar. Les nostres institucions, per tant, estan
concebudes amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania.
La institució de la Presidència de la Generalitat, escollida pel Parlament, n’és la
màxima autoritat i és responsable del poder executiu a Catalunya. El MHP Carles
Puigdemont i Casamajó és el 130è president d’una institució que remunta la seva
història al segle xiv i que, quan no ha estat suprimida o suspesa, ha estat la representant i garant de les llibertats del poble de Catalunya a l’interior i a l’exili.
Malgrat els injustificats episodis de repressió i violència exercida per part dels
cossos i forces de seguretat de l’estat espanyol, més de dos milions de catalans van
votar cívicament en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Durant la resta del mes
d’octubre el país es va mobilitzar pacíficament al servei d’una causa cívica i legítima. Malauradament, la resposta de les institucions espanyoles mai no va ser una
resposta política sinó de judicialització i de repressió.
A aquesta judicialització de la política s’hi suma que el govern de l’estat espanyol fa un ús pervers de les instàncies judicials. Tal com garanteix l’article 49 de la
Carta de drets fonamentals de la Unió Europea «ningú no podrà ser condemnat per
una acció o omissió que, en el moment que hagi estat comesa, no constitueixi una
infracció segons el dret nacional o internacional». La Llei orgànica 2/2005, de 22 de
juny, de modificació del Codi penal va derogar els articles 506 bis, 521 bis i 576 bis
que penalitzaven amb presó d’entre tres i cinc anys i inhabilitació les autoritats que
convoquessin processos electorals o consultes populars per la via del referèndum.
El 27 d’octubre de 2017 es va publicar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolució per la qual s’aprovaven per part de l’Estat les mesures requerides pel Govern
espanyol a l’empara de l’article 155 de la Constitució espanyola. Mitjançant aquesta
autorització es va cessar il·legítimament el President de la Generalitat de Catalunya,
el vicepresident del Govern i els consellers que integren el Consell de Govern de
la Generalitat. Així mateix, el 28 d’octubre es va publicar al BOE el Reial Decret
946/2017 pel qual es perpetrava la dissolució del Parlament de Catalunya.
Aquestes mesures, que atempten directament contra la sobirania i la inviolabilitat d’aquest Parlament, i anul·len tota acció del govern legal i legítim de Catalunya
constituït d’acord amb la voluntat popular expressada democràticament en les eleccions de 27 de setembre del 2015; han tingut un impacte molt negatiu en la vida de la
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ciutadania: des de la paralització de projectes, l’ofec econòmic, la suspensió i manca
d’obres en hospitals i edificis judicials, fins a la suspensió de polítiques ja acordades
o la congelació de subvencions al tercer sector.
En paral·lel, el poble de Catalunya ha sofert també la repressió i la retallada de
drets fonamentals bàsics: llibertat d’expressió, dret de reunió, llibertat d’informació,
dret a la intimitat de les comunicacions, entre d’altres. Una repressió que s’ha dut a
terme de manera generalitzada contra tota mena de persones i col·lectius (membres
del govern i parlamentaris, mestres, regidors i alcaldes, informàtics, activistes, periodistes, estudiants, còmics i humoristes...).
Les conseqüències més greus de la deriva autoritària de l’estat espanyol les hem
vist quan s’ha empresonat cautelarment membres del govern legítim de Catalunya i
líders socials, tots ells gent de pau i que militen en la política democràtica d’aquest
país des de sempre. La persecució per motius ideològics i de pensament contra
aquells ciutadans que aspiren a la independència de Catalunya s’ha concretat en
centenars de persones investigades, denunciades, multades, citades i identificades,
amb la intenció de censurar la llibertat d’expressió, d’impedir el pluralisme polític
i de crear un clima de por i temor irrespirables en una societat que té com a valors
fonamentals, la pau, l’entesa, el diàleg, la democràcia i la justícia.
Malgrat l’atac directe a les nostres institucions i als principis democràtics essencials, la societat catalana va tenir clar que la millor manera de defensar el país i les
seves institucions era, i és, l’oposició cívica, pacífica i democràtica a l’aplicació de
l’article 155 i així ho va fer palès el poble de Catalunya en les eleccions de 21 de
desembre de 2017.
Finalment, cal recordar que el president Puigdemont fou escollit per la majoria
del Parlament de Catalunya el 10 de gener de 2016, va superar una qüestió de confiança el 29 de setembre de 2016 i, arran del resultat de les eleccions del 21 de desembre de 2017 que van configurar una majoria independentista en aquesta cambra,
fou proposat per ser el candidat del Parlament a la presidència de la Generalitat en
la XII legislatura, tal i com va anunciar el Molt Honorable Sr. Roger Torrent, President del Parlament de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari sotasignant presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Reitera que representa el poble de Catalunya i és l’expressió de la seva voluntat.
2. Subratlla que els membres del Parlament gaudeixen de les prerrogatives d’inviolabilitat i immunitat parlamentàries les quals, segons el Tribunal Constitucional,
han de garantir, respectivament, la lliure formació de la voluntat de la cambra i que
no se n’alteri la composició que li ha donat voluntat popular.
3. Manifesta el rebuig més absolut a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola acordada pel Ple del Senat i el govern de l’estat espanyol, així com
els seus efectes sobre les institucions democràtiques catalanes, que han vulnerat els
drets fonamentals dels catalans, restringit les facultats d’autogovern de les seves
institucions legítimes i cessat els seus representants escollits democràticament i exigeix, per tant, posar fi a la seva aplicació de manera immediata.
4. Denuncia la deriva autoritària de l’estat espanyol que es fa evident en actuacions impròpies al si dels poders executiu i judicial, com ara:
– en el fet que el ministre de Justícia manifesti amb total seguretat el futur processal dels investigats i, més concretament dels diputats investigats, i anticipi les
dates i els continguts de les resolucions judicials en una vulneració flagrant de la
separació de poders.
– en les pressions i ingerències de l’executiu espanyol al Tribunal Constitucional
en ple procés de deliberació sobre l’admissió a tràmit d’un recurs interposat pel mateix govern espanyol contra la resolució del president d’aquest Parlament. Aquestes
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pressions acaben tenint un reflex en els termes finals de la interlocutòria del mateix
Tribunal Constitucional en una actuació sense precedents en la jurisprudència constitucional.
– en resolucions judicials que mantenen en situació de presó preventiva quatre ciutadans. Les opcions ideològiques legítimes i democràtiques assenyalades en
aquestes resolucions representen avui, com a mínim, 70 diputats d’aquesta cambra.
– i impedint que diputats d’aquesta cambra puguin exercir en plenitud tots els
seus drets i deures com a diputats d’aquest Parlament.
5. Denuncia, com a dipositari de la voluntat del poble de Catalunya, la destitució
il·legal i il·legítima del President de la Generalitat i el seu govern mitjançant l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, i proclama la seva la voluntat i el
compromís de restaurar la institució de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
6. Constata que el Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó:
– fou escollit per la majoria absoluta del Parlament de Catalunya el 10 de gener
de 2016 i que va superar una qüestió de confiança el 29 de setembre de 2016
– ha estat avalat, arran del resultat de les eleccions del 21 de desembre de 2017
(que van configurar una majoria independentista en aquesta cambra), per ser el candidat del Parlament a la presidència de la Generalitat en aquesta legislatura;
– segueix comptant amb la majoria parlamentària suficient, sorgida de les urnes
i revalidada el 21 de desembre, per poder-li ratificar la confiança com a President.
I d’acord amb tot allò exposat, el ple del Parlament de Catalunya disposa de la
majoria parlamentària per tal de ratificar la confiança a Carles Puigdemont i Casamajó com a President de la Generalitat de Catalunya, i exigeix que cessin les ingerències del govern de l’Estat davant les instàncies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional que pretenen impedir la materialització d’aquesta voluntat democràtica
dels representants del poble de Catalunya.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCAT

ESMENES PRESENTADES
Reg. 1403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2018
SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 1403)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 167 del
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució
sobre la restitució de les institucions catalanes (tram. 250-00054/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Es referma i reitera en la declaració d’independència i en la proclamació
de Catalunya com un Estat independent en forma de República, que foren votades i
aprovades el 27 d’octubre del 2017.
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Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1

1. Reitera que representa el poble de Catalunya i és l’expressió de la seva voluntat., expressada en les eleccions del 21 de desembre de 2017, i anteriorment en el
Referèndum democràtic d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017.
Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 1.1

Constata que la voluntat del poble de Catalunya és l’expressada en les eleccions
del 21 de desembre de 2017, i anteriorment en el referèndum democràtic d’autodeterminació de l’1 d’octubre que va motivar la posterior proclamació de la República
en aquest Parlament el dia 27 d’octubre, i que va restar en el terreny declaratiu per
motiu de l’aplicació de l’article 155 de la CE per part del govern espanyol i la suspensió de les institucions sobiranes de Catalunya.
Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió al punt 2

2. Subratlla que els membres del Parlament gaudeixen de les prerrogatives d’inviolabilitat i immunitat parlamentaries les quals, segons el Tribunal Constitucional,
han de garantir, respectivament, la lliure formació de la voluntat de la cambra i que
no se n’alteri la composició que li ha donat voluntat popular.
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 3

3. Manifesta el rebuig més absoluta a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola acordada pel Ple del Senat i el govern de l’estat espanyol, així com
els seus efectes sobre les institucions democràtiques catalanes, que han vulnerat els
drets fonamentals deis catalans i catalanes, restringit les facultats de sobirania d’autogovern de les seves institucions legítimes i cessat els seus i les seves representants
escollits democràticament i exigeix, per tant, posar fi a la seva aplicació de manera
immediata.
Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 4

4. Denuncia la naturalesa deriva autoritària i antidemocràtica de l’estat espanyol
que es fa evident en actuacions impròpies al si dels poders executiu i judicial, com ara:
– en el fet que el ministre de Justícia manifesti amb total seguretat el futur processal dels investigats i, més concretament deis diputats investigats, i anticipi la
dates i els continguts de les resolucions judicials en una vulneració flagrant de la
separació de poders.
– en les pressions i ingerències de l’executiu espanyol al Tribunal Constitucional en
ple procés de deliberació sobre l’admissió a tràmit d’un recurs interposat pel mateix govern espanyol contra la resolució del president d’aquest Parlament. Aquestes pressions
acaben tenint un reflex en els termes finals de la interlocutòria del mateix Tribunal
Constitucional en una actuació sense precedents en la jurisprudència constitucional.
– en resolucions judicials que mantenen en situació de presó preventiva quatre ciutadans. Les opcions ideològiques legítimes i democràtiques assenyalades en
aquestes resolucions representen avui, com a mínim, 70 diputats i diputades d’aquesta cambra.
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– i impedint que diputats i diputades d’aquesta cambra puguin exercir en plenitud tots els seus drets i deures com a diputats electes d’aquest Parlament.
Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis Denuncia la repressió generalitzada de l’Estat espanyol sobre el moviment
republicà català, mitjançant la Causa General contra Catalunya que els poders de
l’Estat han posat en marxa, vulnerant drets civils i polítics de la ciutadania i dels
seus legítims representants, amb la conseqüència de la presó, l’exili i tota mena de
mesures penals injustes i antidemocràtiques.
Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 6

6. Constata que el Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó:
– fou escollit per la majoria absoluta del Parlament de Catalunya el 1O de gener
de 2016 i que va superar una qüestió de confiança el 29 de setembre de 2016.
– ha estat avalat, arran del resultat de les eleccions del 21 de desembre de 2017
(que van configurar una majoria independentista en aquesta cambra), per ser el legítim candidat del Parlament a la presidència de la Generalitat en aquesta legislatura;
– segueix comptant amb la majoria parlamentaria suficient, sorgida de les urnes
i revalidada el 21 de desembre, per poder-li ratificar la confiança com a President.
Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició a un apartat del punt 6

I d’acord amb tot allò exposat, el ple del Parlament de Catalunya disposa de la
majoria parlamentaria per tal de ratificar la confiança a Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a la investidura President de la Generalitat de Catalunya,
i exigeix que cessin les ingerències del govern de I’Estat davant les instàncies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional que pretenen impedir la materialització
d’aquesta voluntat democràtica dels representants del poble de Catalunya., així com
la que fou legitimament expressada en el Referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’Octubre.
Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició d’un apartat del punt 6

Manifesta que aquesta voluntat popular va ser declarada mitjançant la Proclamació de la República del dia 27 d’Octubre en aquest mateix Parlament.
Determina que aquest Parlament i la seva Presidència activin de manera immediata tots els instruments i procediments escaients per tal de garantir sense restriccions els drets civils i polítics de totes i tots els seus electes, restablir la República
Catalana i les seves institucions, començant per la seva Presidència, i les seves facultats per a legislar i governar en favor dels drets socials, civils i polítics de tots i
totes les catalanes, sense exclusions, construint un nou país just, inclusiu i solidari
per a tothom, com ara en matèria de restitució de les lleis i decrets socials i mediambientals aprovats en aquesta Cambra en la passada legislatura i suspesos pel Tribunal Constitucional Espanyol.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Dossier

16

ple 2
1 de març de 2018

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre el desbloqueig de la situació de crisi
institucional i política
250-00055/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 1351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 105 apartados 1 y 4, 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, con el apoyo de más de una quinta parte de los diputados de la
cámara, presenta la Propuesta de resolución para el desbloqueo de la situación de
crisis institucional y política en Cataluña, para que sea admitida, tramitada y sustanciada por urgencia extraordinaria ante el Pleno del Parlamento de Cataluña, con
el siguiente texto:
Exposición de motivos

En las elecciones del 21 de diciembre de 2017 la mayoría de los catalanes expresó, con una participación récord del 81,9%, su voluntad de recuperar la normalidad democrática en las instituciones en el marco del Estatut d’Autonomia y de la
Constitución Española de 1978. Ciutadans, como partido ganador de las elecciones
en votos y escaños y como el grupo parlamentario mayoritario de la Cámara, ha
propuesto la celebración de este pleno con el objeto de desbloquear la situación de
parálisis política e institucional a la que se ha llegado por la inacción de la presidencia del Parlament.
Han pasado dos meses desde entonces y los problemas reales de los catalanes
continúan presentes en sus vidas cotidianas y se siguen agravando por la inexistencia de un Parlament en el que se puedan garantizar los derechos de todos los catalanes. Por ello, es necesaria la rápida constitución de un Govern que respete la ley y
la democracia, y que se preocupe de trabajar por los problemas reales de todos los
catalanes. El Grupo Parlamentario de Ciutadans ha presentado en este Parlament
numerosas iniciativas que pretenden abordarlas, que lamentablemente no pueden ser
tramitadas a la espera de que se haya creado un Govern.
A pesar de la necesidad de poner en marcha la legislatura, los partidos independentistas han perseverado en su estrategia de patrimonialización de las instituciones
y de bloqueo y parálisis de éstas. Estamos presenciando, con vergüenza, sonrojo y
cada vez menos disimulada indignación, cómo la formación del Govern al que tienen derecho los catalanes es objeto de un intercambio de cromos entre los partidos
independentistas de espaldas a la sociedad, sin ningún tipo de transparencia, y sometido a los cambiantes caprichos de un fugado de la justicia al que se le imputan
graves delitos.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña:
1) Denuncia el intento de patrimonialización de las instituciones, en general, y
del Parlament de Catalunya, en particular, y de bloqueo y parálisis de las instituciones por parte de los partidos independentistas.
2) Proclama que son insustituibles los principios de buena fe y de diligencia en
el ejercicio de la presidencia del Parlament y en la aplicación e interpretación de la
normativa aplicable, y que el deber último de ésta es el cumplimiento del ordena-
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miento jurídico, el buen funcionamiento democrático de la institución y el respeto
de los derechos de todos los diputados y de los grupos parlamentarios.
3) Constata que debe terminar la situación de bloqueo de la investidura a la presidencia de la Generalitat e insta al presidente del Parlament a arbitrar los mecanismos necesarios para que ésta pueda abordarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, el Estatut d’Autonomia y la Constitución Española de manera
inmediata.
Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, Susana Beltrán García, Marina Bravo Sobrino, Noemí de la Calle Sifré, Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra López, David Bertran Román, José María Cano Navarro, Jean
Castel Sucarrat, Carmen de Rivera i Pla, José María Espejo-Saavedra Conesa, Maialen Fernández Cabezas, Munia Fernández-Jordán Celorio, Dimas Gragera Velaz,
Ignacio Martín Blanco, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Francisco Javier Domínguez Serrano, Antonio Espinosa Cerrato, María del Camino Fernández Riol, Joan
García González, María Luz Guilarte Sánchez, David Mejía Ayra, Javier Rivas
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Alfonso Sánchez Fisac,
Sergio Sanz Jiménez, Jorge Soler González, María Francisca Valle Fuentes, Lorena Roldan Suárez, Carlos Sánchez Martín, Sonia Sierra Infante, Elisabeth Valencia
Mimbrero, Laura Vílchez Sánchez, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 1400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2018
SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 1400)

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 167 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el desbloqueig
de la situació de crisi institucional i política (tram. 250-00055/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 4

4) Declara abierto el plazo de dos meses establecido en el artículo 4 de la Ley
13/2008 de la de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre la normalització de les funcions del
Parlament i la investidura del president de la Generalitat
250-00057/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 1360 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.02.2018

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, Andrea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la normalització de les funcions del Parlament i d’investidura del President de la Generalitat,
per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2012 el Govern de la Generalitat va iniciar un camí de confrontació i de
resultat, llavors, incert. Els advertiments d’una mala evolució d’aquest camí venien
de tots els sectors de la societat civil. Aquestes crides a la reflexió van ser nombroses i, tanmateix, desoïdes.
El Govern, lluny de redreçar les seves actuacions, va entrar en un període inestable, de trencament amb la Constitució, norma fonamental de la convivència cívica
i democràtica que garanteix els drets de tots els espanyols i l’autogovern de Catalunya.
El Tribunal Constitucional, màxim òrgan que garanteix els drets constitucionals,
va actuar en base a peticions de diferents actors de la política catalana que veien
com es vulneraven els seus drets i els de tots els catalans. Aquestes no només van
ser ignorades sistemàticament sinó que els membres del Govern, de la Mesa i del
Parlament que li donaven suport van expressar, públicament, la clara voluntat de
incomplir-les.
Les actituds del Govern i les seves manifestacions, en les que es prescindia del
necessari respecte a les idees i voluntat de la major part dels catalans, es van traslladar a la societat civil provocant un clima de confrontació entre els ciutadans de
Catalunya. A més a més l’economia es va veure greument amenaçada amb deslocalitzacions d’empreses, desinversions i acomiadaments.
Davant d’aquesta greu situació, el Senat i el Govern d’Espanya van aprovar i
aplicar una sèrie de mesures a l’empara de l’article 155 de la Constitució per tal de
garantir les institucions d’autogovern, la cohesió de la societat catalana, la seva economia i restablir la legalitat trepitjada pels dirigents independentistes.
Una d’aquestes mesures va ser la convocatòria immediata d’eleccions autonòmiques per tal de restablir, amb la màxima diligència la normalitat de l’autogovern.
Tot i així, ja han passat més de dos mesos des de les eleccions sense que s’hagi
investit un president. El president del Parlament, actuant en les seves funcions, va
proposar com a candidat. Aquest diputat no es va presentar a la sessió d’investidura
per estar fugat de la justícia. El deure del President, en aquesta situació, es buscar
alternatives per trobar una sortida legal i possible a aquest bloqueig.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya constata que davant una proposta de candidatura impossible a la presidència de la Generalitat s’ha generat una bloqueig institucional
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al que s’ha de posar fi. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya declara obert el
termini de dos mesos establert a l’article 4 de la llei 13/2008 de la Presidència de la
Generalitat i del Govern.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy
Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 1385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 1385)

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 164 del Reglamento del Parlamento, presenta
las siguientes enmiendas a la Proposta de resolució sobre la normalització de les
funcions del Parlament i la investidura del president de la Generalitat (tram. 25000057/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición parcial al punto único

1. El Parlament de Catalunya constata que davant una proposta de candidatura
impossible a la presidència de la Generalitat, com també succeiria amb qualsevol
candidat posterior que no estigués en condicions de complir les més mínimes obligacions legals que aquesta condició implica, s’ha generat una bloqueig institucional
al que s’ha de posar fi. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya declara obert el
termini de dos mesos establert a l’article 4 de la llei 13/2008 de la Presidència de la
Generalitat i del Govern.
Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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