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ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’alliberament dels diputats processats i la garantia de 
llurs drets polítics. Tram. 250-00104/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 44).

2. Proposta de resolució sobre el compliment de les mesures cautelars acordades pel 
Comitè de Drets Humans de l’ONU per a garantir els drets polítics del diputat Jordi 
Sánchez i Picanyol. Tram. 250-00105/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 44).

3. Proposta de resolució sobre el respecte a la convivència i la neutralitat institucional. 
Tram. 250-00106/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la propos-
ta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 44).

4. Proposta de resolució pel diàleg i la reconciliació. Tram. 250-00107/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució 
i, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 44).

5. Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des d’àmplies 
majories plurals. Tram. 250-00108/12. G. P. de Catalunya en Comú Podem. Debat i 
votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 44).

6. Informe del Síndic de Greuges sobre les actuacions del Síndic de Greuges al voltant 
de l’1-O. Tram. 360-00027/11. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: 
BOPC 550, 5).
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’alliberament dels diputats processats i 
la garantia de llurs drets polítics
250-00104/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, SP CUP-CC

Reg. 2338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.03.2018

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Sergi 

Sabrià i Benito, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Carles Riera Albert, Re-
presentant del SP CUP-CC d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’alliberament i 
garantia dels drets polítics dels diputats processats, per tal que sigui substanciada 
davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 130è president de la Generalitat i diputat d’aquest Parlament, el Molt Hono-

rable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, va ser proposat com a candidat a la presi-
dència de la Generalitat per resolució de Presidència del dia 22 de gener del 2018 
(BOPC de 23 de gener). A continuació, el president del Parlament va convocar el 
debat d’investidura per al dia 30 de gener del 2018.

El Govern Espanyol, amb el dictamen contrari del Consell d’Estat, va impugnar 
la proposta de candidat i la celebració del ple d’investidura davant el Tribunal Cons-
titucional. Aquest va resoldre de forma anormalment ràpida, adoptant unes mesu-
res cautelars sense precedents per impedir la celebració del debat d’investidura. El 
Parlament de Catalunya ha impugnat la resolució que imposa les referides mesures.

El dia 1 de març del 2018, el Ple del Parlament va aprovar la Resolució 3/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre la restitució de les institucions catalanes (BOPC del 
5 de març del 2018). En els seus punts 8 i 9, la resolució disposa: 

«8. El Parlament de Catalunya constata que el Molt Honorable President Carles 
Puigdemont i Casamajó: 

a) Fou escollit per la majoria absoluta del Parlament el 10 de gener de 2016 i va 
superar una qüestió de confiança el 29 de setembre de 2016.

b) Ha estat avalat, arran del resultat de les eleccions del 21 de desembre de 2017, 
que van configurar una majoria parlamentària independentista, per a ésser el legítim 
candidat del Parlament a la presidència de la Generalitat de la dotzena legislatura.

c) Continua disposant de la majoria parlamentària suficient, sorgida de les urnes 
i revalidada el 21 de desembre, per a poder ratificar-li la confiança com a president.

9. El Parlament de Catalunya exigeix que cessin les ingerències del Govern de 
l’Estat davant les instàncies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional, que prete-
nen impedir la materialització de la voluntat democràtica dels representants del po-
ble de Catalunya i la que fou legítimament expressada en el referèndum d’autodeter-
minació de Catalunya de l’1 d’octubre.»

El candidat es va veure forçat a renunciar a la seva investidura davant el bloqueig 
de la mateixa però va denunciar aquesta vulneració dels seus drets davant el Comi-
tè de Drets Humans, en virtut del Protocol addicional del Pacte Internacional dels 
Drets Civils i Polítics subscrit per l’Estat espanyol.

Alhora el passat dia 21 de març va ser proposat com a candidat a una nova in-
vestidura el diputat Jordi Turull i Negre, investidura que es va procedir a efectuar el 
dia 22 de març no essent escollit per manca d’una majoria de suport suficient. El dia 
24 de març en la segona sessió d’investidura del candidat prevista no va ser possible 
donat el seu empresonament.
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Han de ser reconeguts els drets polítics dels diputats a presó i a l’exili, alhora que 
denunciem la situació dels diputats que han vist privada la seva condició d’electes 
de manera irreversible.

Aquestes actuacions judicials constitueixen una clara vulneració dels seus drets 
fonamentals a la participació i la representació polítiques i de les prerrogatives d’a-
quest Parlament.

En resolució dictada el 23 de març del 2018, al procediment 3160/2018, el Co-
mitè va acordar admetre a tràmit la comunicació del diputat Jordi Sánchez i Pica-
nyol, adoptant la mesura cautelar consistent en requerir l’Estat espanyol per tal que 
s’adoptin «totes les mesures necessàries per garantir que pugui exercir els seus drets 
polítics en compliment de l’article 25 del Pacte» Internacional de Drets Civils i Po-
lítics.

Vist que l’esmentat article 25 estableix que: 
«Tots els ciutadans gaudeixen, sense cap distinció de les esmentades a l’article 2 

i sense restriccions indegudes, dels següents drets i oportunitats: 
a) De participar en la direcció dels assumptes públics directament o per mitjà de 

representants elegits lliurement.
b) De votar i escollir en eleccions periòdiques i autèntiques realitzades per su-

fragi universal i igual i per votació secreta que garanteixi la lliure expressió de la 
voluntat dels electors.

c) De tenir accés, en condicions generals d’igualtat, a les funcions públiques del 
seu país.»

Considerant que correspon en exclusiva al Parlament, en representació del poble 
de Catalunya, l’elecció del president de la Generalitat.

Recordant el caràcter vinculant dels tractats internacionals ratificats per l’Estat 
espanyol, especialment aquells relatius als Drets Humans, per a totes les institucions 
i poders públics.

Per aquests motius, els Grup Parlamentaris sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament reclama la posada en llibertat immediata de tots els diputats i ex 

diputats d’aquesta cambra que estan privats de llibertat.
2. El Parlament de Catalunya es compromet, mentrestant duri aquesta situació, 

a adoptar totes les mesures necessàries per garantir que el Molt Honorable Sr. Car-
les Puigdemont i Casamajó i l’Honorable Sr. Jordi Turull i Negre, puguin exercir els 
seus drets polítics en compliment de l’article 25 del Pacte Internacional dels Drets 
Civils i Polítics, incloent el dret a sotmetre a debat i votació plenària la seva candi-
datura per ser investit president de la Generalitat.

3. El Parlament de Catalunya constata que els mateixos criteris que donà lloc a 
l’adopció de mesures cautelars pel Comitè de Drets Humans de l’ONU el dia 23 de 
març de 2018 en el procediment 3160/2018 és aplicable a tots els diputats i diputades 
que es troben en la mateixa situació de privació de llibertat.

Palau del Parlament, 26 de març de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu JxCAT; Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC; 

Carles Riera Albert, representant del SP CUP-CC
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el compliment de les mesures cautelars 
acordades pel Comitè de Drets Humans de l’ONU per a garantir els 
drets polítics del diputat Jordi Sánchez i Picanyol
250-00105/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, SP CUP-CC

Reg. 2339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.03.2018

A la Mesa del Parlament
Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ser-

gi Sabrià i Benito, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Carles Riera Albert, 
representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el compliment de les mesures 
cautelars acordades pel Comitè de Drets Humans de l’ONU per garantir els drets 
polítics del diputat Sr. Jordi Sánchez i Picanyol, per tal que sigui substanciada da-
vant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
El diputat d’aquest Parlament Jordi Sánchez i Picanyol, empresonat provisional-

ment a la presó de Soto del Real (Madrid), va ser proposat com a candidat a la pre-
sidència de la Generalitat per resolució de la Presidència del dia 5 de març del 2018.

El Tribunal Constitucional, per interlocutòria del dia 7 de març, i el Tribunal Su-
prem, per interlocutòria del dia 9 de març, varen denegar les sol·licituds de llibertat 
i/o permís penitenciari formulades per la seva representació processal amb l’objectiu 
que pogués assistir al ple d’investidura previst per al dia 12 de març. Ambdues reso-
lucions varen ser recorregudes sense que consti resolució favorable.

Així mateix, el magistrat instructor del Tribunal Suprem va desatendre el re-
queriment de la presidència del Parlament del dia 8 de març relatiu a l’adopció de 
totes les mesures necessàries per a la participació del diputat Jordi Sánchez i Pica-
nyol al seu debat d’investidura.

Aquestes actuacions judicials constitueixen una clara vulneració dels seus drets 
fonamentals a la participació i la representació polítiques i de les prerrogatives d’a-
quest Parlament.

El diputat es va veure forçat a renunciar a la seva investidura davant el bloqueig 
de la mateixa però va denunciar aquesta vulneració dels seus drets davant el Comi-
tè de Drets Humans, en virtut del Protocol addicional del Pacte Internacional dels 
Drets Civils i Polítics subscrit per l’Estat espanyol.

En resolució dictada el 23 de març del 2018, al procediment 3160/2018, el Comi-
tè va acordar admetre a tràmit la comunicació del diputat, adoptant la mesura cau-
telar consistent en requerir l’Estat espanyol per tal que s’adoptin «totes les mesures 
necessàries per garantir que el Sr. Jordi Sánchez i Picanyol pugui exercir els seus 
drets polítics en compliment de l’article 25 del Pacte» Internacional de Drets Civils 
i Polítics.

Vist que l’esmentat article 25 estableix que: 
«Tots els ciutadans gaudeixen, sense cap distinció de les esmentades a l’article 2 

i sense restriccions indegudes, dels següents drets i oportunitats: 
a) De participar en la direcció dels assumptes públics directament o per mitjà de 

representants elegits lliurement.
b) De votar i escollir en eleccions periòdiques i autèntiques realitzades per su-

fragi universal i igual i per votació secreta que garanteixi la lliure expressió de la 
voluntat dels electors.
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c) De tenir accés, en condicions generals d’igualtat, a les funcions públiques del 
seu país.»

Considerant que correspon en exclusiva al Parlament, en representació del poble 
de Catalunya, l’elecció del president de la Generalitat.

Recordant el caràcter vinculant dels tractats internacionals ratificats per l’Estat 
espanyol, especialment aquells relatius als Drets Humans, per a totes les institucions 
i poders públics.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya es compromet a adoptar totes les mesures neces-

sàries per garantir que el Sr. Jordi Sánchez i Picanyol pugui exercir els seus drets 
polítics en compliment de l’article 25 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Po-
lítics, incloent el dret a sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura per 
ser investit president de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya, així mateix, exigeix a la resta de poders i institu-
cions de l’Estat espanyol el compliment efectiu de les mesures cautelars adoptades 
pel Comitè de Drets Humans de l’ONU el dia 23 de març de 2018 en el procediment 
3160/2018, relatives a la garantia dels drets polítics del diputat Sr. Jordi Sánchez i 
Picanyol.

Palau del Parlament, 26 de març de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCAT; Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC; 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el respecte a la convivència i la 
neutralitat institucional
250-00106/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2345 i 2346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.03.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente propuesta de resolución sobre el respeto a la convivencia y la neu-
tralidad institucional, para que sea sustanciada ante el Pleno, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En las elecciones del 21 de diciembre de 2017 la mayoría de los catalanes ex-

presó 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 ha 
resultado el partido ganador de las elecciones en votos y escaños y se ha constituido 
como el grupo parlamentario mayoritario de la Cámara.

Han pasado tres meses desde entonces y los problemas reales de los catalanes 
continúan presentes en sus vidas cotidianas y se siguen agravando por el hecho de 
carecer de Govern. Ante esta situación confrontación social, económica e institu-
cional, la estrategia del presidente del Parlament ha consistido en proponer sistemá-
ticamente candidatos a la presidencia de la Generalitat a sabiendas de que son ma-
nifiestamente inviables, en contra de lo dictaminado por los letrados del Parlament 
y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. La finalidad de esta estrategia 
de utilización de las instituciones y de bloqueo y parálisis de éstas es la de alargar la 
vía de la confrontación con otras instituciones de nuestro Estado democrático y de 
Derecho, con graves consecuencias para nuestra convivencia.

En este sentido, es momento de que las instituciones y, ante todo, sus máximos 
responsables guarden la necesaria neutralidad. No es admisible que el presidente del 
Parlament se dedique a lanzar mítines desde la Mesa, pronuncie supuestos «mensa-
jes institucionales» que no han concitado la unanimidad de los grupos parlamenta-
rios o aplique sistemáticamente el Reglamento de la Cámara de manera arbitraria, 
dejando en indefensión a los diputados y a los grupos parlamentarios.

Asimismo, es absolutamente necesario que en estos momentos las instituciones 
contribuyan a mantener la convivencia y eviten ahondar en la división que lamen-
tablemente aqueja a la sociedad catalana. Son, por tanto, totalmente reprobables las 
prácticas de declarar persona non grata por razones ideológicas y de señalar públi-
camente a quien piensa diferente y a quien actúa en cumplimiento de las funciones 
públicas que tiene encomendadas, y es imprescindible comprometerse para impedir 
que vuelvan a producirse.

El Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta esta propuesta de resolución con 
la voluntad de cambiar este estado de cosas y de dirigir la acción de las instituciones 
hacia la resolución de los problemas reales de los catalanes. Con esta intención, ha 
registrado en las últimas semanas numerosas iniciativas que pretenden abordarlas, 
que lamentablemente no pueden ser tramitadas a la espera de que se haya constitui-
do un Govern.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. Reclama dar fin a la estrategia de utilización partidista del Parlament, ejerci-

da por su presidente, que está generando división en la sociedad catalana, y apostar 
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decididamente por la recuperación de la normalidad institucional en pro de la con-
vivencia entre todos los catalanes.

2. Exige que el futuro Govern de la Generalitat trabaje desde el respeto pleno a la 
legalidad estatutaria y constitucional en beneficio de todos los catalanes, no sólo de 
una parte de ellos como desgraciadamente ha ocurrido en los últimos tiempos, con 
la intención de resolver los problemas reales que les aquejan en su vida cotidiana.

3. Recuerda solemnemente que todos los ciudadanos sin excepción, también los 
políticos, somos iguales ante la Ley y estamos sometidos al Estado de Derecho, y 
que ninguna circunstancia nos exime de ello, ni puede dar lugar a la pretensión de 
estar por encima de las normas que regulan nuestra convivencia.

4. Condena expresamente las inadmisibles prácticas de declarar persona non 
grata por sus ideas y de señalar públicamente a quien piensa diferente y a quien ac-
túa en cumplimiento de las funciones públicas que tiene encomendadas, y muestra 
su más enérgico rechazo por el hecho de que determinados cargos públicos promue-
van tales iniciativas desde las instituciones de las que forman parte.

En este sentido, se compromete a trabajar para que tan intolerables prácticas por 
razones ideológicas no vuelvan a producirse en el futuro como manera de preservar 
la convivencia ciudadana y el buen funcionamiento del ordenamiento democrático.

5. Ante la constatación de que el presidente del Parlament, Sr. Roger Torrent i 
Ramió, sistemáticamente ejerce sus funciones de manera arbitraria y tendenciosa a 
favor de los partidos independentistas y faltando a la neutralidad institucional que le 
es debida, el Parlament solicita que dimita del cargo que ocupa para que el Pleno de 
la Cámara pueda proceder a nombrar un nuevo presidente que pueda y quiera cum-
plir sus funciones adecuadamente.

Palacio del Parlamento, 24 de marzo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució pel diàleg i la reconciliació
250-00107/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.03.2018; Reg. 2361 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament 27.03.2018

A la Mesa del Parlament
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 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció pel diàleg i la reconciliació, per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Ens trobem davant la crisi política i institucional més greu des de la recuperació 

de les institucions d’autogovern de Catalunya que va tenir inici després de les elec-
cions del 15 de juny de 1977 i el retorn del president Tarradellas, acomplint així amb 
una reivindicació històrica del catalanisme polític, que es va recollir en la Constitu-
ció de 1978 i en l’Estatut de 1979.

El 2012, la victòria electoral de les forces independentistes a les eleccions al Par-
lament de Catalunya va suposar l’inici d’un procés de secessió aguditzat progressi-
vament 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 procés de l’anomenada «desconnexió».

Durant el Ple del Parlament celebrat els dies 6 i 7 de setembre de 2017, una ma-
joria 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 transi-
ció 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 procedi-
ments específicament previstos per a transformacions del marc institucional tan pro-
fundes 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 I’1 d’octubre, que no comptava 
amb les mínimes garanties necessàries, no assolia els estàndards internacionals en 
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, de manera clarament ab-
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surda, 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 I’1d’octubre 
afirmant que suposava un mandat democràtic per proclamar la independència i fer 
efectiva les lleis 19/201 7 i 20/201 7, 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’l 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 Ca-
talunya esdevingui un Estat independent en forma de república.

Això és el que avui fem amb tota solemnitat, per responsabilitat i per respec-
te. 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 Gene-
ralitat 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 re-
querís la revocació de l’esmentada declaració d’independència a fi de restablir l’or-
dre constitucional i estatutari, ordenant el cessament de qualsevol actuació adreçada 
a la promoció, avenç o culminació del denominat procés constituent, tendent a la de-
claració 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 se-
gon requeriment.

El Consell de Ministres va reunir-se el 21 d’octubre de 2017 i va proposar al Se-
nat l’autorització d’una sèrie de mesures en aplicació de les previsions constitucio-
nals 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 en-
rere de la decisió anunciada.

El Govern d’Espanya, amb caràcter immediat i en aplicació parcial de les mesu-
res 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 independentis-
tes. El resultat també constata, de nou, la inexistència d’un mandat democràtic per a 
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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 institu-
cional i polític existent. Qualsevol intent de construir una legitimitat paral·lela, en-
cara 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 i el 
perpetua, com ho faria el pretendre ignorar els anhels i les demandes que han im-
pulsat les majories independentistes al Parlament des de 2012.

Molta gent, a Catalunya, ha sentit que el projecte independentista s’impulsava 
sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a l’Estat de dret i als prin-
cipis democràtics, i s’ha sentit violentada per l’acció unilateral de la majoria parla-
mentària independentista.

Alhora, també molta gent a Catalunya s’ha sentit ignorada i menystinguda per la 
manca de resposta política a les seves demandes, per la judicialització de la vida po-
lítica i per actuacions policials com les de l’1 d’octubre. En aquest sentit, la situació 
de presó preventiva en la que es troben alguns dels dirigents independentistes, o les 
circumstàncies en les que es troben les persones que van decidir marxar a l’estran-
ger davant dels processos judicials en els que es trobaven immerses, han contribuït 
a exasperar amplis sectors socials.

La ciutadania de Catalunya està avui profundament dividida, i la indignació pels 
esdeveniments recents s’estén, sigui quina sigui l’atribució de responsabilitats que 
cada persona faci sobre la situació en la que col·lectivament ens trobem.

Correspon a les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya 
provar de superar aquesta divisió i reconstruir el consens democràtic al voltant de 
les institucions de tota la ciutadania catalana, per provar de construir projectes de 
futur pel país que comptin amb consensos tan amplis com siguin possibles, amb 
més raó com més profunda sigui la transformació institucional que pretenen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata: 
a. Que 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 inde-
pendentistes. El resultat també constata, de nou, la inexistència d’un mandat demo-
cràtic 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 ciutada-
nia catalana i negaria una altra, està abocada al fracàs i ens endinsa en el conflicte 
i el perpetua, com ho faria el pretendre ignorar els anhels i les demandes que han 
impulsat les majories independentistes al Parlament des de 2012.

b. Que molta gent, a Catalunya, ha sentit que el projecte independentista s’im-
pulsava sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a l’Estat de dret i 
als principis democràtics, i s’ha sentit violentada per l’acció unilateral de la majoria 
parlamentària independentista.

c. Que també molta gent a Catalunya s’ha sentit ignorada i menystinguda per la 
manca de resposta política a les seves demandes, per la judicialització de la vida po-
lítica i per actuacions policials com les de l’1 d’octubre. En aquest sentit, la situació 
de presó preventiva en la que es troben alguns dels dirigents independentistes, o les 
circumstàncies en les que es troben les persones que van decidir marxar a l’estran-
ger davant dels processos judicials en els que es trobaven immerses, han contribuït 
a exasperar amplis sectors socials.

2. El Parlament de Catalunya manifesta: 
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a. La necessitat de restablir consensos bàsics en la societat catalana, que es troba 
actualment profundament dividida.

b. La necessitat d’establir un marc de diàleg entre les forces polítiques i socials 
catalanes a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig actual, que estableixi 
les pautes d’un procés de reconciliació nacional després d’esdeveniments tan trau-
màtics com els viscuts els darrers mesos.

c. La necessitat d’establir projectes polítics col·lectius que puguin ser àmpliament 
compartits per la societat catalana, mitjançant un constant esforç de diàleg, nego-
ciació i pacte. Per aquesta i moltes altres raons, el Parlament de Catalunya rebutja 
qualsevol proposta unilateral o il·legal.

d. Que és necessari defensar el compliment de la llei perquè només hi ha demo-
cràcia des del respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que 
garanteix la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder.

e. Que és necessari que els poders públics garanteixin en tot moment els valors 
constitucionals bàsics, els drets fonamentals de tota la ciutadania, i respectin els tex-
tos internacionals que han estat signats i ratificats.

f. Que els conflictes polítics s’han de resoldre en el marc de la política, i no tro-
baran solució en la seva judicialització.

Palau del Parlament, 26 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des 
d’àmplies majories plurals
250-00108/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.03.2018

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 establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la defensa dels drets civils i polítics des d’àmplies majories plurals, per 
tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de fa mesos vivim a Catalunya una situació política i social preocupant. Tots 

els intents per resoldre de forma dialogada i negociada l’actual bloqueig institucio-
nal han resultat fallits i s’ha acabat imposant la judicialització de la política.

El Govern de Mariano Rajoy va cometre una irresponsabilitat quan va decidir 
tancar totes les portes a la resolució política de les demandes que provenien d’amplis 
sectors de la ciutadania de Catalunya, mentre que la unilateralitat s’ha mostrat com 
una estratègia fallida que va apartar a una part de la ciutadania de les seves pròpies 
institucions alhora que no complia les expectatives d’una altra part.

L’empresonament de líders polítics i socials, de cantants crítics amb el règim po-
lític, el segrest d’un llibre o la censura sobre una exposició artística són clars exem-
ples de la involució democràtica que s’està vivint al conjunt de l’estat, de la mà d’un 
govern del PP incapaç de posar solucions polítiques als debats polítics.

D’ençà del 21 de desembre, el Parlament de Catalunya resta bloquejat, en part, 
per les decisions judicials que afecten a diversos diputats i diputades d’aquesta cam-
bra, però també per la incapacitat de construir una majoria que ens porti a un govern 
efectiu que recuperi les nostres institucions. Aquesta situació suposa una agressió 
als drets civils i polítics d’aquests representants, però també per als milers de perso-
nes que en les darreres eleccions els van votar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
Primer. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable del Govern 

de Mariano Rajoy en utilitzar els tribunals per respondre a debats polítics, negant-se 
a dirimir amb el diàleg i la negociació les demandes polítiques que els darrers anys 
s’han posat de manifest des d’amplis sectors de la societat catalana.

Segon. El Parlament de Catalunya denuncia la situació de diputats i diputades 
d’aquesta cambra en presó preventiva injustificada i en reclama el seu alliberament

Tercer. El Parlament de Catalunya denuncia que la judicialització del debat polí-
tic està contribuint a generar un bloqueig institucional.

Quart. El Parlament de Catalunya manifesta que els diputats i diputades d’aques-
ta cambra han de tenir garantits tots els drets polítics i civils recollits al Pacte In-
ternacional dels Drets Civils i Polítics, així com tota la legislació internacional de 
protecció dels drets humans.

Cinquè. El Parlament de Catalunya, com a cambra on es manifesta la pluralitat 
política del país, s’emplaça a treballar per trobar les eines i instruments necessaris 
per recuperar les institucions de l’autogovern, sempre edificant àmplies majories 
dins d’aquesta cambra.
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Sisè. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt d’actors socials i polí-
tics d’aquest país a treballar de forma conjunta, des de les majories més àmplies i 
plurals, per defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia, que com 
a pilars fonamentals en els que s’edifica la societat catalana estan sent vulnerats en 
els darrers temps.

Palau del Parlament, 26 de març de 2018
Xavier Domènech Sampere, president; Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, 

GP CatECP
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Sessió 4, dimecres 28 de març de 2018

Segona part

Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el respecte a la convivència i la 
neutralitat institucional
250-00106/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 2376 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2018

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 2376)

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 Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre el respecte a la 
convivència i la neutralitat institucional (tram. 250-00106/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 6

6. La violencia jamás puede ser considerada un instrumento legítimo de reivin-
dicación y no existe justificación algunos para sus autores. Por este motivo, el Par-
lament de Catalunya condena enérgicamente los actos violentos en los que han de-
sembocado las recientes concentraciones convocadas por ANC, Òmnium Cultural y 
los llamados comités de defensa de república.

Los asaltos violentos a instituciones, los destrozos del mobiliario urbano, el cor-
te de carreteras que afectan a miles de catalanes y los atentados contra los cuerpos 
policiales de los últimos días son propios de comportamientos antidemocráticos que 
deben recibir el rechazo unánime de las instituciones democráticas.

Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució pel diàleg i la reconciliació
250-00107/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 2367, 2372 i 2375 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 2367)

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 167 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució pel diàleg i la recon-
ciliació (tram. 250-00107/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2d

2.d. Que per tal d’actuar d’acord als principis democràtics és necessari defensar 
el respecte a la llei i els seus procediments de reforma garantint així la nostra lliber-
tat enfront de l’arbitrarietat.

Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 2372)

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 pel diàleg i la reconciliació (tram. 250-00107/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt b que quedaria redactat de la següent manera

b. La necessitat d’establir un marc de diàleg dintre de la llei entre les forces po-
lítiques i socials catalanes a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig 
actual, que estableixi les pautes d’un procés de reconciliació nacional social i de 
normalitat institucional després d’esdeveniments tan traumàtics perjudicials per als 
catalans com els viscuts en els darrers mesos anys.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt e que quedaria redactat de la següent manera

e. Que és necessari que els poders públics, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, garanteixin en tot moment els valors constitucionals bàsics, els drets fo-
namentals de tota la ciutadania, i respectin continuïn respectant els textos interna-
cionals que han estat signats i ratificats.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt f que quedaria redactat de la següent manera

f. Que els conflictes les diferències polítiques s’han de resoldre en el marc de la 
política del diàleg democràtic sempre dins del respecte a les lleis democràtiques, vet-
llant per la separació de poders i garantint que els polítics respectin la llei i la justí-
cia com qualsevol ciutadà., i no trobaran solució en la seva judicialització.

Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 2375)

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 Parla-
ment, presenta la següent esmena a la Proposta de resolució pel diàleg i la reconci-
liació (tram. 250-00107/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra f

f) Que la política és un instrument molt important en la resolució de conflictes, 
però això no implica la impossibilitat de l’actuació judicial contra aquells actes co-
mesos o impulsats per responsables polítics que impliquin la comissió de delictes.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra g

g) El Parlament de Catalunya condemna enèrgicament els actes violents en què 
han desembocat les recents concentracions convocades per ANC, Òmnium Cultural 
i els anomenats comitès de defensa de república. Així mateix, rebutja que la violèn-
cia pugui ser emparada per una part dels responsables polítics com un instrument 
legítim de reivindicació.

Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des 
d’àmplies majories plurals
250-00108/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 2369, 2371, 2377, 2378, 2379 i 2381 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 28.03.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 2369)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 167 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets 
civils i polítics des d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt primer

Primer. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable del govern 
de Mariano Rajoy en utilitzar els tribunals per respondre a un conflicte polític, ne-
gant-se a dirimir amb el diàleg i la negociació les demandes polítiques que els dar-
rers anys s’han posat de manifest des d’amplis sectors de la societat catalana, així 
com denuncia l’actitud irresponsable que ha suposat l’intent d’assolir una secessió 
unilateral de Catalunya, posant les institucions catalanes al marge de la llei, i sense 
tenir present la posició d’amplis sectors de la societat catalana.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt sisè

Sisè. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt d’actors socials i polí-
tics d’aquest país a treballar de forma conjunta, des de les majories més àmplies i 
plurals, per defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia, que com a 
pilars fonamentals en els que s’edifica la societat catalana estan sent erosionats per 
decisions i esdeveniments recents, especialment en els darrers mesos.

Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 2371)

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 la defensa dels drets civils i polítics des 
d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).



PlE 4
28 de març de 2018

5 Dossier

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt quart que quedaria redactat de la següent manera

Quart. El Parlament de Catalunya manifesta que els diputats i diputades d’aques-
ta cambra han de continuar tenint tenir garantits tots els drets polítics i civils reco-
llits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola, els tractats de 
la Unió Europea i els textos internacionals que han estat signats i ratificats al Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics, així com tota la legislació internacional de 
protecció dels drets humans.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt cinquè que quedaria redactat de la següent manera

Cinquè. El Parlament de Catalunya, com a cambra on es manifesta la plurali-
tat política de la ciutadania de Catalunya, del país, s’emplaça a treballar per trobar 
les eines i instruments necessaris recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 
la Constitució Espanyola per posar en marxa les institucions catalanes. recuperar 
les institucions de l’autogovern, sempre edificant àmplies majories dins d’aquesta 
cambra.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió parcial del punt sisè que quedaria redactat de la següent manera

Sisè. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt d’actors socials i polí-
tics d’aquest país a treballar de forma conjunta, des de les majories més àmplies i 
plurals, per defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia. que com 
a pilars fonamentals en els que s’edifica la societat catalana estan sent vulnerats en 
els darrers temps.

Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 2377)

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 Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels 
drets civils i polítics des d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat quart

Quart. El Parlament de Catalunya manifesta que els diputats i diputades d’aques-
ta cambra han de tenir garantits tots els drets polítics i civils recollits al Pacte In-
ternacional dels Drets Civils i Polítics, així com tota la legislació internacional de 
protecció dels drets humans, un Pacte Internacional que en cap cas pot interferir en 
les resolucions judicials dictades als Estats membres del mateix.

Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 2378)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 167 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des 
d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt primer

Primer. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable del govern de 
Mariano Rajoy la repressió de l’Estat espanyol en utilitzar els tribunals per respon-
dre a debats polítics, negant-se a dirimir amb el diàleg i la negociació les demandes 
polítiques que els darrers anys s’han posat de manifest des d’amplis sectors de la 
societat catalana.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt cinquè

Cinquè. El Parlament de Catalunya, com a cambra on es manifesta la pluralitat 
política del país, s’emplaça a treballar per trobar les eines i instruments neces  sa-
ris per recuperar les institucions de l’autogovern la sobirania de les institucions i 
el respecte a la voluntat popular, sempre edificant amplies majories dins d’aquesta 
cambra.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt sisè

Sisè. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt d’actors socials i polí-
tics d’aquest país a treballar de forma conjunta, des de les majories més amplies i 
plurals, per defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia, que com a 
pilars fonamentals en els que s’edifica la societat catalana estan sent vulnerats en els 
darrers temps i per garantir els drets polítics i civils, per la llibertat d’expressió i de 
reunió, pel dret de vaga, per l’alliberament dels presoners polítics, pel retorn de les 
persones exiliades.

Palau del Parlament, 28 de març de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 2379)

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 167 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polí-
tics des d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

Primer. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable del Govern 
de Mariano Rajoy i de les institucions de l’estat en utilitzar els tribunals per respon-
dre a debats polítics, negant-se a dirimir amb el diàleg i la negociació les demandes 
polítiques que els darrers anys s’han posat de manifest des d’amplis sectors de la 
societat catalana.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició

Segon. El Parlament de Catalunya denuncia la situació de diputats i diputades 
d’aquesta cambra, i representants de la societat civil, en presó preventiva injustifica-
da i en reclama el seu alliberament.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 5

Cinquè. El Parlament de Catalunya, com a cambra on es manifesta la pluralitat 
política del país, s’emplaça a treballar per trobar les eines i instruments necessaris 
per recuperar les institucions de l’autogovern, sempre edificant àmplies majories 
dins d’aquesta cambra.

Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Elsa Artadi i Vila, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 2381)

A la Mesa del Parlament
Sergi Sabrià i Benito, portaveu, Rubèn Wagensberg i Ramon, diputat del Grup 

Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 167 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre la de-
fensa dels drets civils i polítics des d’àmplies majories plurals (tram. 250-00108/12).

Esmena 1
GP Republicà
D’addició 

Primer. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable de tot l’apa-
rell de l’Estat i concretament del Govern de Mariano Rajoy en utilitzar els tribunals 
per respondre a debats polítics, negant-se a dirimir amb el diàleg i la negociació les 
demandes polítiques que els darrers anys s’han posat de manifest des d’amplis sec-
tors de la societat catalana.

Esmena 2
GP Republicà
De modificació

Segon. El Parlament de Catalunya denuncia la situació de diputats i diputades 
d’aquesta cambra, així com representants de la societat civil, empresonats per les 
seves idees i en reclama el seu alliberament.
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Esmena 3
GP Republicà
De modificació

Tercer. El Parlament de Catalunya denuncia que la judicialització del debat polí-
tic està provocant un bloqueig institucional.

Esmena 4
GP Republicà
De modificació 

Cinquè. El Parlament de Catalunya, com a cambra on es manifesta la pluralitat 
política del país, s’emplaça a treballar per trobar les eines i instruments necessaris 
per recuperar les institucions procurant edificar àmplies majories dins d’aquesta 
cambra.

Esmena 5
GP Republicà
D’addició

Sisè. El Parlament de Catalunya fa una crida al conjunt d’actors socials i polítics 
d’aquest país a treballar de forma conjunta, des de les majories més àmplies i plurals 
possibles, per defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia, que com 
a pilars fonamentals en els que s’edifica la societat catalana estan sent vulnerats, es-
pecialment i de manera greu, en els darrers temps.

Palau del Parlament, 27 de març de 2018
Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC
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