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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

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:
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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
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

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP Cs, GP PSC-Units, SP PPC (reg. 1361).
D’acord amb l’article 105 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb
caràcter ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Finiment del termini improrrogable: atesa la tramitació d’urgència acordada, 27.02.2018;
14:00 h.
Acord: Presidència del Parlament, 23.02.2018.
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4.

Informació

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 2
CONVOCADA PER A L’1 DE MARÇ DE 2018

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, l’1 de març de 2018, a les 10.00 h, al saló de sessions.
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, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 22, 3).
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, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 22, 5).
3. Proposta de resolució sobre la restitució de les institucions catalanes. Tram.
250-00054/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la
proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: BOPC
22, 9).
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, si escau, de les esmenes presentades (text presentat:
BOPC 22, 12).
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió
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