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

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DAVANT L’ACTUACIÓ REPRESSIVA DE LA JUNTA 

ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H. PRESIDENT QUIM TORRA I 

L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS, EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE 

CATALUNYA (JxCat, ERC i CUP) (250-01133/12)  

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. 

 
Aprovat: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 21 vots en contra 

(PSC-Units i PPC) * 

 
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 de les catalanes. 

 

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

 
4. Reconeix com a únic marc jurídic aplicable a la presidència de la Generalitat, 

la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el 
Govern, i el Reglament del Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya 

es reitera que el 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 

justícia de la Unió Europea. Es denunciarà davant el Parlament Europeu, 
l'incompliment de la sentència del Tribunal de justícia de la Unió Europea.  
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6. Denuncia 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 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutjat d'instrucció núm. 13, els 

detinguts 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 
exiliats i exiliades i la plena garantia en l'exercici i defensa dels drets civils i 

polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i la necessitat d'impulsar un 
Acord Nacional per defensar-ho. 

 
Aprovats:  67 vots a favor (JxCat, ERC i CUP), 21 vots en contra (PSC-
Units i PPC) i 7 abstencions (CatECP) * 

 

 
*Els diputats de Cs, presents a l’hemicicle, no han votat 
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