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Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que establei
xen els articles 167 1 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució sobre l'acord de la Junta Electoral Central del 3 de gener
de 2020, per tal que sigui substanciada en la sessió plenària del dia 4 de ge
ner de 2020, amb el text següent;

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, des del pie respecte a les decisions judicials i als
acords adoptats pels òrgans administratius dins l'exercici de llurs competènci. es:
1. Constata que les causes de cessament del president o presidenta de la
Generalitat de Catalunya estan previstes per l'article 67.7 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, així com en l'article 7.1. de la Llei 13/2008,
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
Constata, finalment, que les causes de pèrdua de la condició de membre
del Parlament estan previstes en l'article 24 del Reglament del Parlament
de Catalunya.

2. Constata que no és encara ferma la sentència dictada pel Tribunal Supe
rior de Justícia de Catalunya de la que porta causa l'acord de la Junta
Electoral Central de 3 de gener del 2020, i pot ser objecte de recurs da
vant la Sala Segona del Tribunal Suprem.

3. Constata que l'acord de la Junta Electoral pot ser objecte de recurs da
vant la Sala Tercera del Tribunal Suprem, i convida a la Mesa del Parla
ment de Catalunya a considerar la possibilitat d'interposar-hi un recurs
per tal de defensar allò que disposen, respecte a les causes de cessa
ment del president o presidenta de la Generalitat, tant l'Estatut
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d'Autonomia de Catalunya com la Llei 1 3/2008, del 5 de novembre, així
com allò que, respecte a les causes de pèrdua de la condició de membre
del Parlament, preveu el Reglament del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2020
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