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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Carles Riera 
Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popu
lar - Crida Constituent, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució davant 
l'actuació repressiva de la JEC respecte el MHP Quím Torra i 
l'Eurodiputat Oriol Junqueras. En defensa de les institucions de Cata
lunya, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb urgèn
cia extraordinària d'acord amb l'article 107 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, i terminis improrrogables que determini la Mesa, amb el text se
güent: 

Exposició de motius 

La sobirania del Parlament de Catalunya emana del poble català. Els diputats i 
les diputades constitueixen el Parlament de Catalunya i són elegits per sufragi 
universal, lliure, igual, directe i secret. 

Les institucions de Catalunya han de ser respectades per qualsevol poder de 
l'Estat, sense ingerències del poder judicial en els legítims representants del. 
poble de Catalunya. 

La Junta Electoral Central, un òrgan administratiu electoral, pretén inhabilitar el 
Molt Honorable President Quim Torra, atribuint-se unes funcions que no li per
toquen interpretant l'execució d'una sentència judicial que no és ferma. Es 
tracta d'un vertader cop d'estat, com ja ho va ser l'aplicació il·legal del 155 per 
part del PSOE, PP i Cs, fet que va comportar la dissolució del Parlament i el 
cessament del Govern, amb la pèrdua de la immunitat parlamentària i el seu 
empresonament immediat. 

Amb aquesta resolució de la Junta Electoral Central es pretén, per segona ve
gada, destituir un president de Catalunya legítim des d'un despatx de Madrid. 
Aquest cop és un nou 1 55 sense passar ni tan sols pel Senat. 
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Només el Parlament de Catalunya pot inhabilitar el presidentij¿4ad3£nEraiiJtat±.; 
per això, aquest Parlament ratifica el Molt Honorable President, Quim Torra, 
com a diputat i president. 

Aquesta resolució de la Junta Electoral Central forma part d'una causa general, 
contra l'independentisme que utilitza e! conjunt de l'arquitectura política insti
tucional espanyola per conculcar els principis democràtics essencials que ha 
de regir un Estat de Dret. 

Davant l'alteració de la voluntat política dels catalans per vies irregulars, fora 
de la legislació pròpia i aplicable de Catalunya, amb la Llei 1 3/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern, i el Reglament del 
Parlament de Catalunya, cal exigir i demanar respecte a la sobirania del Parla
ment i a la màxima institució del país, la presidència de la Generalitat. Sense 
respecte a les institucions democràtiques i representatives d'un país no és 
possible el diàleg. 

La Sentència del Tribunal Constitucional que retallava l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya votat en referèndum pels catalans i catalanes va ser un de les més 
significatives ingerències i vulneracions dels drets polítics dels catalans i cata
lanes, una ingerència que no ha parat des d'ençà. 

Un altre fet absolutament antidemocràtic ha estat la voluntat de la Junta Electo
ral Central d'inhabilitar el vicepresident Oriol Junqueras de la seva condició 
d'eurodiputat. La Junta Electoral Centraf incompleix conscient i deliberadament 
una Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que reconeixia la 
vulneració dels drets civils i polítics dels eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol 
Junqueras i Toni Comin, estimant-ne la seva plena immunitat i, en conseqüèn
cia, la seva llibertat. 

El vicepresident Junqueras hauria ser lliure i hauria d'exercir com a represen
tant dels catalans al Parlament Europeu. 

Una Sentència de 100 anys de presó, una Sentència dictada en un procés sense 
garanties, amb una presó provisional injusta, l'existència de presos i preses, 
exiliats i exiliades polítiques, com tantes organitzacions i entitats internacio
nals han posat de manifest, ha estat el motiu de denuncia del MHP Torra, amb 
una pancarta en favor de la llibertat dels presos i preses, exiliats i exiliades, al 
Palau de la Generalitat, una pancarta que representa un ampli consens a la so
cietat catalana i que s'empara en el dret a la llibertat d'expressió. La censura i 
la negació dels drets polítics del president de la Generalitat és el que el Tribu
nal Superior de Justícia de Catalunya i després de la Junta Electoral Central pre
tén silenciar. 
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La protecció de les institucions de Catalunya passa per reconèixer q'üiFTQTrii"^ 
marc jurídic aplicable a la presidència de la Generalitat és la Llei 13/2008, del 
5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i el Govern, i el Reglament 
del Parlament de Catalunya. 

Existeix una causa general contra l'independentisme que es va manifestar amb 
la consulta del 9N i la seva persecució posterior davant del Tribunal de Comp
tes del President Mas, les Conselleres Joana Ortega i Irene Rigau i amb posteri
oritat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, els alcaldes i alcaldesses, els pro
cessats i les processades pel TSJC, el Jutjat d'instrucció núm. 13 i, més 
recentment, l'empresonament després d'una detenció absolutament despro
porcionada i vulneradora de drets fonamentals, de ciutadans acusats de terro
risme i posats a disposició de l'Audiència Nacional, tribunal hereu del Tribunal 
d'ordre públic d'origen franquista. 

A més, a Catalunya hi ha un miler de ciutadans afectats per la repressió per 
l'exercici dels seus drets civils i polítics davant aquesta onada de vulneració de 
drets i llibertats. 

Per tot això, cal exigir la fi de la repressió, el reconeixement del dret a 
l'autodeterminació, l'amnistia de presos i preses i la plena garantia en l'exercici 
i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

Des de I'l d'octubre, el Rei Felip VI d'Espanya, ha vulnerat el seu paper consti
tucional, abandonant el seu caràcter d'institució neutral de l'Estat i ha esdevin
gut el principal valedor de la repressió a Catalunya, per aquest motiu, continu
em reivindicant que a Catalunya no hi ha monarquia que tingui el suport del 
poble català. 

El Parlament de Catalunya 

1. Rebutja la resolució de la Junta Electoral Central, un òrgan administratiu 
electoral que pretén inhabilitar el Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra. S'instaran tots els recursos judicials oportuns davant 
d'aquesta vulneració de drets. 

2. Qualifica de cop d'estat l'intent de la Junta Electoral Central d'inhabilitar el 
Molt Honorable President, Quim Torra, contravenint la voluntat política dels 
catalans i dé les catalanes. 

Proposta de resolució 
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3. Ratifica com a diputat del Parlament de Catalunya i president de la Generali
tat de Catalunya, el Molt Honorable President Quim Torra. 

4. Reconeix com a únic niarc jurídic aplicable a la presidència de la Generalitat, 
•la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Go
vern, i el Reglament del Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya es 
reitera que ei seu Reglament és l'únic que pot alterar la seva composició. 

5. Dóna suport als eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol junqueras i Toni 
Comin perquè exerceixin plenament i en llibertat les seves funcions polítiques, 
en compliment de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 
d'acord amb els vots rebuts per ciutadans i ciutadanes de tot l'Estat, no només 
de Catalunya. Es denuncia la negativa de la Fiscalia General de -l'Estat i 
l'Advocacia de l'Estat de retirar les ordres de presó contra els eurodiputats, 
Carles Puigdemont i Toni Comin, contravenint la Sentència del Tribunal de Jus
tícia dé la Unió Europea. Es denunciarà davant el Parlament Europeu, 
l'incompliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

6. Denúncia l'existència d'una causa general contra l'independentisme amb 
causes obertes contra els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, la 
persecució davant el Tribunal de Comptes,.els alcaldes i alcaldesses, el Tribu
nal Superior de Justicia de Catalunya, el Jutjat d'instrucció núm. 13, els detin
guts i les detingudes del 23 de setembre i la resta de represaliats a Catalunya. 

7. Exigeix la fi de la repressió, el reconeixement del dret a l'autodeterminació 
del poble de Catalunya, l'amnistia pels presos i preses, el lliure retorn dels exi
liats i exiliades i la plena garantia "en l'exercici i defensa dels drets civils i polí
tics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i la necessitat d'impulsar un 
Acord Nacional per defensar-ho. 
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