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A LA MESA DEL PARLAMENT

Anna Caula i Paratas, portaveu del Crup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i
Bonell, portaveu del Crup Parlamentari de Junts per Catalunya, Caries 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 en resposta
a la sentència de l'I O, per tal que sigui substanciada davant del Ple del Par
lament, amb el text següent:

Exposició de motius

La sentència del Tribunal Suprem contra els líders socials i polítics de
l'independentisme suposa una profunda regressió en matèria de drets i lliber
tats, no només per a Catalunya, sinó per a tot l'Estat espanyol.
La sentència no només condemna a penes elevadíssimes de presó a 12 homes
i dones de pau per haver organitzat i promogut la celebració d'un referèndum,
sinó que tindrà com a conseqüència una severa limitació de l'exercici dels
drets fonamentals i la criminalització de la dissidència política.
Al mateix temps, la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al
Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable del dret a la
representació política dels diputats i les diputades, els quals tenen dret a exer
cir la llibertat d'expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap tipus.
1 atesa la situació d'excepcionalitat democràtica provocada per la citada sen
tència i els intents de censura al Parlament de Catalunya promoguts pel Tribu
nal Constitucional, constatant que aquests fets constitueixen una violació fla
grant dels drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en el nostre
ordenament jurídic i en els instruments i pactes internacionals en matèria de
drets humans i de drets civils i polítics.
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per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup
Parlamentari Republicà i ei Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat
Popular presenten la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Rebutja la sentència dictada pel Tribunal Suprem en la causa especial
20907/2017.

2. Exigeix la llibertat dels presos i les preses polítiques, el lliure retorn dels
exiliats i la fi de la repressió.

3. Expressa la seva indignació davant una sentència injusta que limita
l'exercici dels drets fonamentals i s'emmarca en una deriva autoritària
de l'Estat que afecta al conjunt dels demòcrates, no només als indepen
dentistes.

4. Considera un escàndol democràtic la condemna a onze anys i mig de
preáó a la presidenta Carme Forcadell per haver permès que ai Parla
ment de Catalunya s'hi pogués parlar de tot.
í
5. Afirma el caràcter estrictament cívic i no violent del moviment indepen
dentista, tal com ha demostrat en les múltiples mobilitzacions dutes a
terme durant la darrera dècada.

6. Adverteix que la sentència estableix un precedent inacceptable a partir
del qual totes les formes de protesta, com per exemple l'aturada d'un
desnonament, l'ocupació d'un CAP o el tall d'un carrer per una manifes
tació, podrien convertir-se en delicte de sedició.
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7. Denuncia que l'Estat està imposant la criminalització generalitzada de la
dissidència política, perseguint amb penes de presó l'exercici del dret a
la llibertat d'expressió, d'opinió i de manifestació, tal com es demostra
amb múltiples casos de cantants, titellaires, sindicalistes o activistes pel
dret a l'habitatge de diferents llocs de l'Estat.

8. Reitera que el conflicte entre Catalunya i l'Estat és de naturalesa política
i que, per tant, no es resoldrà mitjançant els tribunals. Ni la ciutadania
d'aquest país ni les majories parlamentàries renunciaran a les seves
conviccions per més repressió que hi hagi.

9. Denuncia la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al
Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l'autonomia i la
inviolabilitat de la cambra.

1 0.Reivindica el dret dels diputats i les diputades a poder debatre sobre
tots els assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a
l'autodeterminació, la monarquia o la sobirania.

11.Considera que davant les coaccions dels poders de l'Estat per intentar
limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més
opció que defensar el dret a la representació política i a la llibertat
d'expressió de tots els diputats i diputades. Sense fissures. Perquè si la
censura entra al Parlament de Catalunya, es desvirtua el sentit de la ins
titució. Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els dipu
tats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a
l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalu
nya per decidir el seu futur polític.

12.Entén que les competències autonòmiques no poden definir els límits
del que es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims re
presentants del poble de Catalunya s'han de poder posicionar política
ment sobre qüestions com la invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi
dels refugiats o l'emergència climàtica, per posar només alguns exem
ples.
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13.Recorda que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resoluci
ons polítiques sobre el dret a l'autodeterminació des de l'any 1989 sen
se que això hagi estat objecte de persecució i censura per part de les
institucions de l'Estat. I es compromet a seguir-ho fent si aquesta és la
voluntat dels diputats i diputades de la cambra.

14.Constata que altres parlaments de l'Estat es posicionen constantment
sobre qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot
demanant la intervenció de les institucions catalanes, sense que això si
gui objecte de cap impugnació per part del Govern espanyol. 1 defensa
el dret d'aquests parlaments a seguir-ho fent, perquè la defensa del dret
a la representació política i a la llibertat d'expressió té valor sobretot
quan es fa pels que no pensen com nosaltres.

15.Insta el Govern a promoure les iniciatives polítiques, socials i institucio
nals que siguin necessàries en l'àmbit nacional, estatal i internacional,
per aconseguir una solució democràtica al conflicte polític entre Catalu
nya i l'Estat.

Palau del P

Anna Caula i Paretas
Portaveu del CP ERC
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Caries Riera Albert
Representant del SP CUP-CC

Model: 250 Proposta de resolució

4

