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A LA MESA DEL PARLAMENT

Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamentan de Junts per Catalunya
d'acord amb el que estableixen els articles 1 64 i 165 del Reglament del Parla
ment, presenta la proposta de resolució següent sobre la restitució de les
institucions catalanes per tal que sigui substanciada davant del Pie.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Generalitat es el sistema institucional en què s'organitza políticament
l'autogovern i està formada entre d'altres pel Parlament, la Presidència i el Go
vern de Catalunya. La Generalitat de Catalunya és prèvia a la constitució espa
nyola de l'any 1978. Les institucions catalanes, doncs, vénen de molt lluny i
acompanyaran el poble de Catalunya fins on decideixi arribar. Les nos tres ins
titucions, per tant, estan concebudes amb l'objectiu de millorar el progrés, el
benestar i la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania.

La institució de la Presidència de la Generalitat, escollida pel Parlament, n'és la
màxima autoritat i és responsable del poder executiu a Catalunya. El MHP Car
les Puigdemont i Casamàjó és el 130è president d'una institució que re-munta
la seva història al segle XIV i que, quan no ha estat suprimida o suspesa, ha
estat la representant I garant de les llibertats del poble de Catalunya a l'interior
i a l'exili.

Malgrat els injustificats episodis de repressió i violència exercida per part dels
cossos i forces de seguretat de l'estat espanyol, més de dos milions de cata
lans van votar cívicament en el referèndum de I'l d'Octubre de 2017. Durant la
resta del mes d'octubre el país es va mobilitzar pacíficament al servei d'una
causa cívica i legítima. Malauradament, la resposta de les institucions espanyo
les mai no va ser una resposta política sinó de judicialització i de repressió.
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A aquesta judicialització de la política s'hi suma que el govern de l'estat es
panyol fa un ús pervers de les instàncies judicials. Tal com garanteix l'article
49 de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea "ningú no podrà ser
condemnat per una acció o omissió que, en él moment que hagi estat comesa,
no constitueixi una infracció segons el dret nacional o internacional". La Llei
orgànica 2/2005, de 22 de juny, de modificació del Codi penal va derogar els
articles 506 bis, 521 bis i 576 bis que penalitzaven amb presó d'entre tres i
cinc anys i inhabilitació les autoritats que convoquessin processos electorals o
consultes populars per la via del referèndum.

El 27 d'octubre de 201 7 es va publicar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la Re
solució per la qual s'aprovaven per part de l'Estat les mesures requerides pel
Govern espanyol a l'empara de l'article 155 de la Constitució espanyola. Mit
jançant aquesta autorització es va cessar il legítimament el President de la Ge
neralitat de Catalunya, el vicepresident del Govern i els consellers que integren
el Consell de Govern de la Generalitat. Així mateix, el 28 d'octubre es va publi
car al BOE el Reial Decret 946/2017 pel qual es perpetrava la dissolució del
Parlament de Catalunya.

Aquestes mesures, que atempten directament contra la sobirania i la inviolabi
litat d'aquest Parlament, i anul·len tota acció del govern legal i legítim de Cata
lunya constituït d'acord amb la voluntat popular expressada democràticament
en les eleccions de 27 de setembre del 201 5; han tingut un impacte molt nega
tiu en la vida de la ciutadania; des de la paralització de projectes, l'ofec eco
nòmic, la suspensió i manca d'obres en hospitals i edificis judicials, fins a la
suspensió de polítiques ja acordades o la congelació de subvencions al tercer
sector.

En paral·lel, el poble de Catalunya ha sofert també la repressió i la retallada de
drets fonamentals bàsics: llibertat d'expressió, dret de reunió, llibertat d'in
formació, dret a la intimitat de les comunicacions, entre d'altres. Una repressió
que s'ha dut a terme de manera generalitzada contra tota mena de persones i
col·lectius (membres del govern i parlamentaris, mestres, regidors i al-caldes,
informàtics, activistes, periodistes, estudiants, còmics i humoristes,...).
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Les conseqüències més greus de la deriva autoritària de l'estat espanyol les
hem vist quan s'ha empresonat cautelarment membres del govern legítim de
Catalunya i líders socials, tots ells gent de pau i que militen en la política de
mocràtica d'aquest país des de sempre. La persecució per motius ideològics i
de pensament contra aquells ciutadans que, aspiren a là independència de Ca
talunya s'ha concretat en centenars de persones investigades, denunciades,
multades, citades i identificades, amb la intenció de censurar la llibertat d'ex
pressió, d'impedir el pluralisme polític i de crear un clima de por i temor ir
respirables en una societat que té com a valors fonamentals, la pau, l'entesa, el
diàleg, la democràcia i la justícia.

Malgrat l'atac directe a les nostres institucions i als principis democràtics es
sencials, la societat catalana va tenir clar que la millor manera de defensar el
país i les seves institucions era, i és, l'oposició cívica, pacífica i democràtica a
l'aplicació de l'article 155 i així ho va fer palès el poble de Catalunya en les
eleccions de 21 de desembre de 201 7.

Finalment, cal recordar que el president Puigdemont fou escollit per la majoria
del Parlament de Catalunya el 10 de gener de 2016, va superar una qüestió de
confiança el 29 de setembre de 2016 i, arran del resultat de les eleccions del
21 de desembre de 2017 que van configurar una majoria independentista en
aquesta cambra, fou proposat per ser el candidat del Parlament a la presidèn
cia de la Generalitat en la XII legislatura, tal i com va anunciar el Molt honora
ble Sr. Roger Torrent, President del Parlament de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari sotasignant presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1-

Reitera que representa el poble de Catalunya i és l'expressió de ía seva

voluntat.
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subratlla que els membres del Parlament gaudeixen de les prerrogatives

d'inviolabilitatiimmunitatpàrlamentàries les quals,segons elTribunal Consti
tucional, ban de garantir, respectivament, la lliure formació de la voluntat de la
cambralque no se n'alteri la composició que liba donat voluntat popular.

3

Manlfestael rebuig més absolutal'aplicació de l'article 155 de la Cons

titució espanyola acordada pel Ple del 5enatlel governde l'estat espanyol,així
coméis seus efectes sobre les institucions democràtiques catalanes, queban
vulnerat

els

drets

fonamentals

dels

catalans,

restringit

les

facultats

d'autogovern de les seves institucions legítimesicessat els seu^ representants
escollits democràticament i exigeix, per tant, posar fi a la seva aplicació de
manera immediata.

4

Oenuncialaderivaautoritàriade l'estat espanyol queesfaevidenten

actuacions impròpies al si dels poders executiuijudicial,com ara;
en el fet que el ministre de justícia manifesti amb total seguretat el futur pro
cessaldelsinvestigatsi, més concretamentdels diputats investigats, ianticipi
les datesiels continguts de les resolucions judicials en una vulneració flagrant
de la separació de poders.
enlespressionsi ingerències de l'executiu espanyol alTribunalConstitucio
nal en ple procés de deliberació sobre l'admissióatràmit d'un recurs interpo
satpel mateixgovern espanyol contra la resolució delpresident d'aquest Par
lament. Aquestes pressions acaben tenint un reflexen els termes finals de la
interlocutòriadelmateixTribunal Constitucional en una actuació sense prece
dents en la jurisprudència constitucional.
en resolucionsjudicials que mantenen en situació de presó preventiva quatre
ciutadans.Les opcions ideològiques legitimesidemocràtiques assenyalades en
aquestes resolucions representen avui, com a mínim, 70 diputats d'aquesta
cambra.
iimpedint que diputats d'aquesta cambra puguin exercir en plenitud tots els
seus dretsideurescomadiputats d'aquest Parlament.

5Denuncia, comadipositari de la voluntat del poble de Catalunya, la des
titucióil·legaliil·legítima delPresident deia Ceneralitatielseu govern mitjan
çant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, iproclama la seva
la voluntatiel compromís de restaurar la institució de la Presidència de la Ce
neralitat de Catalunya.
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Constata que el Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casáma-

jó:
- fou escollit per la majoria absoluta del Parlament de Catalunya el 10 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
201 7 (que van configurar una majoria independentista en aquesta cambra), per
ser el candidat del Parlament a la presidència de la Generalitat en aquesta le
gislatura;
- segueix comptant amb la majoria parlamentària suficient, sorgida de les ur
nes i revalidada el 21 de desembre, per poder-li ratificar la confiança com a
President.
I d'acord amb tot allò exposat, el ple del Parlament de Catalunya disposa de la
majoria parlamentària per tal de ratificar la confiança a Carles Puigdemont i
Casamajó com a President de la Generalitat de Catalunya, i exigeix que cessin
les ingerències del govern de l'Estat davant les instàncies jurisdiccionals i el
Tribunal Constitucional que pretenen impedir la materialització d'aquesta vo
luntat democràtica dels representants del poble de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 201 8

Elsa Elsa Artadi i Vila
Portaveu del GPJxCAT
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