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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 4/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’alliberament dels 
diputats processats i la garantia de llurs drets polítics
250-00104/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 4, 28.03.2018, DSPC-P 5

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març de 2018, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’alliberament dels diputats processats i la ga-
rantia de llurs drets polítics (tram. 250-00104/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, pel Grup Parlamentari Republicà i pel Subgrup Parlamenta-
ri de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reclama la posada en llibertat immediata de tots els 

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

adoptar totes les mesures necessàries per a garantir que el Molt Honorable Senyor 
Carles Puigdemont i Casamajó i l’Honorable Senyor Jordi Turull i Negre puguin 
exercir llurs drets polítics en compliment de l’article 25 del Pacte internacional dels 
drets civils i polítics, inclòs el dret de sotmetre a debat i votació del Ple la candida-
tura per a ésser investit president de la Generalitat.

3. El Parlament de Catalunya constata que els mateixos criteris que van donar 
lloc a l’adopció de mesures cautelars pel Comitè de Drets Humans de l’ONU el 23 
de març de 2018 en el Procediment 3160/2018 són aplicables a tots els diputats que 
es troben en la mateixa situació de privació de llibertat.

Palau del Parlament, 28 de març de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Resolució 5/XII del Parlament de Catalunya, 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 Sànchez i 
Picanyol
250-00105/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 4, 28.03.2018, DSPC-P 5

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març de 2018, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el compliment de les mesures cautelars acor-
dades pel Comitè de Drets Humans de l’ONU per a garantir els drets polítics del 
diputat Jordi Sànchez i Picanyol (tram. 250-00105/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, pel Grup Parlamentari Republicà i pel Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
1. El Parlament de Catalunya es compromet a adoptar totes les mesures necessà-

ries per a garantir que Jordi Sànchez i Picanyol pugui exercir els seus drets polítics 
en compliment de l’article 25 del Pacte internacional dels drets civils i polítics, in-
clòs el dret de sotmetre a debat i votació del Ple la candidatura per a ésser investit 
president de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya exigeix a la resta de poders i institucions de l’Estat 
espanyol el compliment efectiu de les mesures cautelars adoptades pel Comitè de 
Drets Humans de l’ONU el 23 de març de 2018 en el Procediment 3160/2018, rela-
tives a la garantia dels drets polítics del diputat Jordi Sànchez i Picanyol.

Palau del Parlament, 28 de març de 2018
La secretària quarta, Alba Vergés i Bosch; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 6/XII del Parlament de Catalunya, sobre la defensa dels 
drets civils i polítics des d’àmplies majories plurals
250-00108/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 4, 28.03.2018, DSPC-P 5

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març de 2018, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils i polítics des d’àm-
plies majories plurals (tram. 250-00108/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud irresponsable del Govern de l’Es-

tat i d’altres institucions pel fet d’utilitzar els tribunals per a respondre a debats po-
lítics i negar-se a dirimir amb el diàleg i la negociació les demandes polítiques que 
els darrers anys s’han posat de manifest en molts sectors de la societat catalana.

2. El Parlament de Catalunya denuncia la situació de diputats i diputades d’aques-
ta cambra i de representants de la societat civil en presó preventiva injustificada i en 
reclama l’alliberament.

3. El Parlament de Catalunya denuncia que la judicialització del debat polític 
contribueix a generar un bloqueig institucional.

4. El Parlament de Catalunya manifesta que els diputats d’aquesta cambra han 
de tenir garantits tots els drets polítics i civils recollits en el Pacte internacional dels 
drets civils i polítics i en tota la legislació internacional sobre la protecció dels drets 
humans.

5. El Parlament de Catalunya, com a cambra en què es manifesta la pluralitat 
política del país, es compromet a treballar per a trobar els instruments necessaris 
per a recuperar les institucions procurant edificar àmplies majories dins la cambra.

6. El Parlament de Catalunya fa una crida als actors socials i polítics del país a 
treballar de forma conjunta, amb les majories més àmplies i plurals possibles, per a 
defensar els valors de la democràcia, la llibertat i la justícia, que, com a pilars fona-
mentals en què s’edifica la societat catalana, són vulnerats, especialment i de mane-
ra greu, els darrers temps.

Palau del Parlament, 28 de març de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 7/XII del Parlament de Catalunya, per la qual es designen 
els diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
271-00002/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 4, 28.03.2018, DSPC-P 5

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de març de 2018, d’acord amb 
l’article 87.2 de la Constitució espanyola, amb l’article 61.b de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya i amb l’article 176.4 del Reglament del Parlament, ha adoptat la 
següent

Resolució
El Parlament de Catalunya designa les diputades Alba Vergés i Bosch, del Grup 

Parlamentari Republicà; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, i Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, perquè defensin davant el Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi.

Palau del Parlament, 28 de març de 2018
El secretari tercer, Joan García González; 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 sobre el respecte a la convivència i la 
neutralitat institucional
250-00106/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 4, tinguda el 28.03.2018, DSPC-P 5.

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

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 4, tinguda el 28.03.2018, DSPC-P 5.
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