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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 el restabliment de l’autogovern, la
sobirania del Parlament i el desbloqueig
250-00024/12
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).
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).
3.10.25. Propostes de resolució
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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
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
3.10.25. Propostes de resolució
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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.
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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Proposta de resolució per l’acord i el canvi
250-00053/12
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

Proposta de resolució sobre la restitució de les institucions
catalanes
250-00054/12
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.

3.10.25. Propostes de resolució
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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.
3.10.25. Propostes de resolució
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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

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el desbloqueig de la situació de crisi
institucional i política
250-00055/12
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

Proposta de resolució sobre la normalització de les funcions del
Parlament i la investidura del president de la Generalitat
250-00057/12
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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