
                     

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

resolució aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

 
VOTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RESPOSTA A LA 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE ELS FETS DEL 

PRIMER D’OCTUBRE (Tram. 250-01015/12) 
  
PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, SP CUP-CC  
 
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 independentistes.  

 
4. Considera un escàndol democràtic la condemna a onze anys i mig de presó 

a la presidenta Carme Forcadell per haver permès que al Parlament de 
Catalunya s’hi pogués parlar de tot.  
 

5. Afirma el caràcter estrictament cívic i no violent del moviment 
independentista, 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 manifestació, 

podrien convertir-se en delicte de sedició.  
 
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.  

 
10. 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 institució. Per això, 

reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades, la 
reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la 

reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya 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 

representants del poble de Catalunya s’han de poder posicionar políticament 
sobre qüestions com la invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats 

o l’emergència climàtica, per posar només alguns exemples.  
 
13. Recorda que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de 

resolucions polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 
sense 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 sigui objecte de 
cap impugnació per part del Govern espanyol. I 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 
institucionals que siguin necessàries en l’àmbit nacional, estatal i 

internacional, per aconseguir una solució democràtica al conflicte polític entre 
Catalunya i l’Estat. Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019 

 
______________________________ 
*  Suspensió parcial de la tramitació  

El Tribunal Constitucional ha fet pública (BOE 267, del 6 de novembre de  
2019) i notificat al Parlament en data de l’11 de novembre de 2019 la 

suspensió de l’acord de la Mesa del Parlament de Catalunya, del 22 d’octubre 
de 2019, pel qual s’admetia a tràmit l’incís «Per això, reitera i reiterarà tants 



cops com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la 

monarquia, la defensa del dret a l’auto- determinació i la reivindicació de la 
sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític», corresponent 

a l’apartat 11 de la Proposta de resolució de resposta a la sentència del 
Tribunal Suprem sobre els fets del Primer d’Octubre (250-01015/12), i també 
de l’acord de la Mesa del 29 d’octubre pel qual es rebutjaven les sol·licituds 

de reconsideració formulades per diversos grups i subgrups parlamentaris, 
pel fet de contravenir les sentències del Tribunal Constitucional 259/2015, 

136/2018 i 98/2019. Tot això, en el marc dels incidents d’execució d’aquestes 
sentències dictades en els procediments d’impugnació de disposicions 
autonòmiques núm. 6330-2015, 4039-2018 i 5813-2018, respectivament.  

En conseqüència, resta suspesa qualsevol iniciativa o tramitació 
parlamentària relacionada amb l’esmentat incís de l’apartat 11 de la Proposta 

de resolució (250-01015/12) que suposi eludir la suspensió acordada, fins a 
l’aixecament de la  suspensió, si s’escau, o fins al moment en què el Tribunal 
Constitucional resolgui els incidents d’execució iniciats. 

 
 

ESMENES PRESENTADES  
 
SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 
- CRIDA CONSTITUENT  

 
Esmena 1  

SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
D’addició d’un nou punt  
 

Rebutja la suspensió parcial acordada pel Tribunal Constitucional el 5 de 
novembre de 2019 relativa a l’incís de l’apartat 11 que constava en la present 

Proposta de Resolució: “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 

institució. Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats 
i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a 
l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per 

decidir el seu futur polític”.  
La referida actuació del Tribunal Constitucional és contrària als Drets 

Fonamentals de Llibertat d’Expressió, Llibertat ideològica i Participació 
política.  
 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA  
 

Esmena 1  
GP de Junts per Catalunya  
D’addició d’un punt 11 bis  

 
11 bis. Denuncia la censura prèvia que el Tribunal Constitucional pretén 

imposar al Parlament de Catalunya mitjançant, entre d’altres, les seves 
providències de 5 de novembre de 2019, que han ordenat la suspensió parcial 
del punt 11 d’aquesta proposta de resolució, que acabava amb el text 



següent: “Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats 

i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a 
l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per 

decidir el seu futur polític.” 
 
Esmena 2  

GP de Junts per Catalunya  
D’addició d’un punt 11 ter  

 
11 ter. Rebutja les reiterades ingerències del Tribunal Constitucional sobre el 
Parlament de Catalunya amb l’objectiu de limitar-hi el debat democràtic, que 

lesionen l’autonomia i la inviolabilitat de la Cambra i atempten contra els 
drets de les diputades i els diputats, i reivindica poder debatre i votar sobre 

el dret a l’autodeterminació, la reprovació de la monarquia i el reconeixement 
de sobirania de Catalunya i del seu dret a decidir. 
 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 

D’addició d’un punt 11 quater  
 

11 quater. Constata que el Tribunal Constitucional ha esdevingut un 
instrument per donar aparença de dret formal a la voluntat dels governs de 
l’Estat de silenciar les demandes democràtiques d’una majoria de catalans. 

 
Esmena 4 

GP de Junts per Catalunya 
D’addició d’un punt 11 quinquies  
 

11 quinquies. Condemna les diligències il·legals ordenades per la Fiscalia 
General depenent del Govern de l’Estat amb l’objectiu d’instar accions penals 

contra els membres de la Mesa d’aquest Parlament, amb violació manifesta 
de llur inviolabilitat parlamentària, i expressa la seva solidaritat envers tots 
ells.  

 
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ  

 
Esmena 1 
GP Republicà 

D’addició d’un nou punt 11 bis  
 

“11. Bis Rebutja la suspensió parcial acordada pel Tribunal Constitucional el 
5 de novembre de 2019 relativa a l’incís de l’apartat 11 que constava en la 
present Proposta de Resolució: “Per això, reitera i reiterarà tants cops com 

ho voluguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la 
defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del 

poble de Catalunya per decidir el seu futur polític. I considera que la referida 
actuació del Tribunal Constitucional és contrària als drets fonamentals de 
llibertat d’expresió, llibertat ideològica i participació política.” 

 
Esmena 2 

GP Republicà 
D’addició d’un nou punt 11 ter  



 

“11. Ter Expressa el seu suport i solidaritat amb el president del Parlament 
de Catalunya i els membres de la mesa, investigats per la Fiscalia a instància 

del Govern de l’Estat, per haver defensat el dret a la representació política 
dels diputats  i les diputades.” 
 

Esmena 3 
GP Republicà 

D’addició d’un nou punt 11 quater 
 
 “11. Quater Considera que la persecució judicial de la mesa del Parlament 

constitueix una greu vulneració de l’autonomia parlamentària i de la 
inviolabilitat dels diputats i les diputades.”  

 
En una única votació s’han aprovat el text i totes les esmenes 
presentades: 68 vots a favor (JxCat, ERC i CUP), 21 vots en contra 

(PSC-Units i PPC) i 8 abstencions (CatECP). Els diputats de Cs han 
abandonat l’hemicicle abans de la votació  


