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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 2/XII del Parlament de Catalunya, sobre la sobirania del 
Parlament, el restabliment i desbloqueig de l’autogovern i la defensa 
del model d’escola pública catalana
250-00024/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 2, 01.03.2018, DSPC-P 2

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de març de 2018, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el restabliment de l’autogovern, la sobirania del 
Parlament i el desbloqueig (tram. 250-00024/12), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya (reg. 1401), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 1402) 
i pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
(reg. 1404).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya referma que exerceix la representació de la ciutada-

nia de Catalunya, representació que no pot ésser substituïda per altres organismes, 
com a espai de diàleg i solucions, i emplaça la Mesa, com a òrgan de govern de la 
cambra, a preservar aquesta representació i totes les funcions que en deriven.

2. El Parlament de Catalunya declara la urgència de l’establiment d’un govern 
efectiu a partir d’una presidència de la Generalitat elegida pel Parlament per a enca-
rar el restabliment de l’autogovern de Catalunya actualment intervingut.

3. El Parlament de Catalunya insta el president de la cambra, com a única auto-
ritat elegida fins ara pel Parlament resultant de les eleccions del 21 de desembre, a 
emprendre totes les iniciatives que permetin un desbloqueig efectiu de la situació en 
què es troba l’autogovern de Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya referma la defensa del model d’escola pública cata-
lana i del seu model lingüístic, conquesta popular assolida als anys vuitanta, model 
que no pot ésser posat en qüestió per decisions preses pel Govern de l’Estat depas-
sant les seves competències. En el mateix sentit, el Parlament acorda que no es pu-
guin destinar diners públics a models educatius que segreguen per sexe.

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 3/XII del Parlament de Catalunya, sobre la restitució de les 
institucions catalanes
250-00054/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 2, 01.03.2018, DSPC-P 2

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de març de 2018, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la restitució de les institucions catalanes (tram. 
250-00054/12), presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les es-
menes presentades pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent (reg. 1403).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reitera que representa el poble de Catalunya i és 

l’expressió de la seva voluntat.
2. El Parlament de Catalunya constata que les eleccions del 21 de desembre han 

ratificat la majoria favorable a les forces independentistes, això és, a les formacions 
polítiques favorables a una acció republicana de govern i a la constitució de Catalu-
nya en un estat independent en forma de república.

3. El Parlament de Catalunya subratlla que els seus membres gaudeixen de les 
prerrogatives d’inviolabilitat i immunitat parlamentàries, les quals 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 la voluntat popular.

4. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig més absolut a l’aplicació de l’ar-
ticle 155 de la Constitució espanyola acordada pel Ple del Senat i el Govern de l’Estat 
espanyol, i també als seus efectes sobre les institucions democràtiques catalanes, per 
tal com la dita aplicació de l’article 155 ha vulnerat els drets fonamentals dels cata-
lans i catalanes, ha restringit les facultats de sobirania de llurs institucions legítimes 
i ha fet cessar llurs representants escollits democràticament. El Parlament exigeix, 
per tant, que es posi fi a l’aplicació de l’article 155 de manera immediata.

5. El Parlament de Catalunya denuncia la deriva autoritària i antidemocràtica de 
l’Estat espanyol, que es fa evident en actuacions impròpies dels poders executiu i 
judicial, com ara: 

a) En el fet que el ministre de Justícia manifesti amb total seguretat el futur pro-
cessal 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.

b) En les pressions i ingerències del Govern espanyol sobre el Tribunal Consti-
tucional en ple procés de deliberació sobre l’admissió a tràmit d’un recurs interpo-
sat pel mateix Govern espanyol contra una resolució del president del 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 jurispru-
dència constitucional.

c) En resolucions judicials que mantenen en situació de presó preventiva qua-
tre ciutadans. Les opcions ideològiques legítimes i democràtiques assenyalades en 
aquestes resolucions representen avui, com a mínim, setanta membres del Parla-
ment.

d) En el fet que s’impedeixi que membres del Parlament puguin exercir en pleni-
tud tots llurs drets i deures com a diputats electes.

6. El Parlament de Catalunya denuncia la repressió generalitzada de l’Estat es-
panyol sobre el moviment republicà català, mitjançant la causa general contra Cata-
lunya 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.
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7. El Parlament de Catalunya 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 voluntat i el compromís de restaurar la institució de la presidència de la Generalitat.

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.

10. El Parlament de Catalunya determina activar immediatament, juntament 
amb la seva presidència, tots els instruments i procediments escaients per a garantir 
sense restriccions els drets civils i polítics de tots els diputats electes, i per a restablir 
totes les institucions de Catalunya, començant per la presidència del Govern, i les 
seves facultats per a legislar i governar a favor dels drets socials, civils i polítics de 
tots els catalans i catalanes, sense exclusions, construint un nou país just, inclusiu i 
solidari per a tothom, com ara pel que fa a la restitució del que estableixen les lleis 
i els decrets socials i mediambientals aprovats pel Parlament en l’onzena legislatura 
que van ésser suspesos pel Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
La secretària quarta, Alba Vergés i Bosch; el president, Roger Torrent i Ramió
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució per l’acord i el canvi
250-00053/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 2, tinguda l’1.03.2018, DSPC-P 2.

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

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 2, tinguda l’1.03.2018, DSPC-P 2.

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

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 2, tinguda l’1.03.2018, DSPC-P 2.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
202-00004/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 30)

En el BOPC 30, a la pàgina 3, es va repetir per error la publicació d’aquesta tra-
mitació, la qual ja havia estat publicada en el BOPC 28, a la pàgina 11.

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

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.02.2018.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Distribució dels escons del Saló de Sessions per grups parlamentaris
242-00002/12

ACORD

Mesa del Parlament, 23.02.2018

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de febrer de 2018, escoltada 
la Junta de Portaveus, d’acord amb l’article 72.2 del Reglament, i escoltada la Junta 
de Portaveus, ha aprovat la distribució d’escons per grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2018
La secretària quarta, Alba Vergés i Bosch; el president, Roger Torrent i Ramió
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Assignació del nombre de membres de diverses comissions que 
corresponen a cada grup parlamentari
408-00002/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 30)

Al BOPC 30, pàgina 5

On hi diu:
«[...] ha acordat que les comissions de Reglament han de ser formades per 21 di-

putats [...]»

Hi ha de dir:
«[...] ha acordat que les comissions han de ser formades per 21 diputats [...]»


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 2/XII del Parlament de Catalunya, sobre la sobirania del Parlament, el restabliment i desbloqueig de l’autogovern i la defensa del model d’escola pública catalana
	250-00024/12
	Adopció

	Resolució 3/XII del Parlament de Catalunya, sobre la restitució de les institucions catalanes
	250-00054/12
	Adopció



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució per l’acord i el canvi
	250-00053/12
	Rebuig

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

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



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
	202-00004/12
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 30)


	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
	Tramesa al Ple



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Distribució dels escons del Saló de Sessions per grups parlamentaris
	242-00002/12
	Acord


	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.30. Distribució de representants en els òrgans
	Assignació del nombre de membres de diverses comissions que corresponen a cada grup parlamentari
	408-00002/12
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 30)






