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Miquel iceta i Llorens, president, Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pe
dret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució per l'acord i el canvi, per 
tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Ref.; 250FPS21 021 800003 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Les eleccions democràtiques del 1 5 de juny de 1977 van obrir el camí al retorn 
del president Tarradeílas, fet que comportava no només l'assoliment d'una 
reivindicació històrica que trencava definitivament amb el règim franquista si
nó, sobretot, l'inici de la recuperació de les institucions d'autogovern existents 
durant la Segona República, que es plasmaria en la Constitució de 1978 i en 
l'Estatut de 1 979. 

Més de 35 anys després, recollint l'experiència acumulada per la Generalitat i 
intentant donar curs a una demanda de més autogovern i millor finançament, 
va ser votat en referèndum per la ciutadania catalana l'Estatut de 2006, elabo
rat i aprovat al Parlament i, posteriorment, negociat i aprovat per les Corts Ge
nerals. 

No obstant això, la frontal oposició del PP a aquest Estatut i la sentència que va 
alterar allò que havia votat la ciutadania, van acabar per malbaratar l'intent de 
renovar el pacte dels anys 1 978 i 1979. 

El 2012, la victòria electoral de les forces independentistes a les eleccions ai 
Parlament de Catalunya va suposar l'inici d'un procés de secessió aguditzat 
progressivament per la falta de diàleg entre els governs d'Espanya i de la Ge
neralitat. El 201 5, unes noves eleccions al Parlament de Catalunya, qualificades 
de "plebiscitàries" pels independentistes {que van obtenir una majoria absoluta 
en escons però no en vots) van accelerar el ritme de l'anomenada "desconne
xió". 

Durant el Ple del Parlament celebrat els dies 6 i 7 de setembre de 2017, una 
majoria parlamentària va impulsar la tramitació de dues iniciatives legislatives 
que pretenien l'establiment d'un règim jurídic excepcional a Catalunya (en ei 
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cas de ía Llei 19/2017), i d'una mena de constitució provisional que pretenia 
regular la transició fins a la definitiva constitució d'un hipotètic nou Estat cata
là (en el cas de la Llei 20/2017). Amb l'aprovació d'aquestes lleis, aquesta ma
joria parlamentària pretenia la derogació en la pràctica de ta Constitució de 
1978 i de l'Estatut d'Autonomia de 2006 I, fent-ho així, liquidava les instituci
ons d'autogovern catalanes. 

La forma de tramitació, a més; prescindí totalment d'elements que formen part 
del nucli més essencial del dret fonamental a la participació política, en aquest 
cas mitjançant representants. Es produí prescindint també dels mecanismes i 
procediments específicament previstos per a transformacions del marc institu
cional tan profundes com les preteses, que haguessin exigit encetar un proce
diment de reforma constitucional i un per a la reforma de l'Estatut, i sens dub
te prescindint també de les majories requerides per a la pròpia modificació de 
l'Estatut d'Autonomia. 

Malgrat la suspensió de sengles lleis pel Tribunal Constitucional, i del Decret 
de convocatòria i de normes complementàries, el Govern de la Generalitat va 
seguir endavant amb la preparació de la convocatòria de I'l d'octubre, que no 
comptava amb les mínimes garanties necessàries, no assolia els estàndards 
internacionals en matèria de processos electorals, ni seguia les recomanacions 
del Codi de bones pràctiques en matèria de referèndums de la Comissió de 
Venècia. 

És aleshores quan el Govern d'Espanya, en mans del PP, va dictar dues ordres 
ministerials per tal d'intervenir de manera més severa les finances de la Gene
ralitat amb l'objectiu d'evitar despeses relacionades amb la possible votació de 
I'l d'octubre. 

L'I d'octubre es va dur a terme una jornada de mobilització masslva, que es 
va veure severament afectada per un dispositiu policial que pretengué impedir
ia físicament, circumstància que va conduir a l'ús de la força, en clar excés i 
desproporció, i a haver de lamentar que hi haguessin persones ferides i que 
molts ciutadans i ciutadanes es veiessin afectats en diferent grau per aquesta 
actuació de la força pública. 

El Govern de la Generalitat va anunciar els resultats de la jornada de I'l 
d'octubre afirmant que suposava un mandat democràtic per proclamar la inde
pendència i fer efectiva les lleis 19/201 7 i 20/2017, suspeses pel TC. 

Durant el Ple del 10 d'octubre de 2017 l'aleshores President de la Generalitat, 
com recull el Diari de Sessions, va afirmar el següent; 

"Hi ha un abans i un després de !'l d'octubre. I hem aconseguit ei que ens vam 
comprometre a fer a l'inici de legislatura. Arribats a aquest moment històric, i 
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com cf president de ¡a Generalitat, assumeixo, en presentar-los els resultats del 
referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el man
dat de! poble que Catalunya esdevingui un Estat Independent en forma de re
pública. 

Això és el que avui fem amb tota solemnitat, per responsabilitat i per respecte. 
I, amb la mateixa solemnitat, el Govern i Jo mateix proposem que el Parlament 
suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les prope
res setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una 
solució acordada." 

A conseqüència dels esdeveniments dels plens del 6 i 7 de setembre, i del 10 
d'octubre, el Govern espanyol va remetre un requeriment al President de la 
Generalitat de Catalunya per tal que confirmés si alguna autoritat de la Genera
litat de Catalunya havia declarat la independència de Catalunya, o si iiur decla
ració davant del Ple del 10 d'octubre implicava una declaració 
d'independència, al marge que es trobés o no en vigor. Un segon requeriment 
efectuat mitjançant el mateix acord del Consell de Ministres reclamava al Pre
sident de la Generalitat que revoqués o requerís la revocació de l'esmentada 
declaració d'independència a fi de restablir l'ordre constitucional i estatutari, 
ordenant el cessament de qualsevol actuació adreçada a la promoció, avenç o 
culminació del denominat procés constituent, tendent a la declaració i configu
ració de Catalunya com a Estat independent de la resta d'Espanya, amb com
pliment íntegre de les resolucions dictades pel Tribunal Constitucional. 

Cal assenyalar que l'acord del Consell de Ministres esmentat contenia també 
un requeriment a la Presidenta del Parlament de Catalunya i al conjunt de la 
Mesa, a fi que restablissin l'ordre constitucional i estatutari, en els mateixos 
termes en els que es requeria al President de la Generalitat de Catalunya. 

Malgrat que el President de la Generalitat de Catalunya va respondre per carta 
a sengles requeriments, ambdós van ser desatesos en allò que materialment i 
formal requerien. Així mateix, la Presidenta del Parlament i la Mesa no van 
atendre al segon requeriment. 

El Consell de Ministres va reunir-se el 21 d'octubre de 2017 i va proposar al 
Senat l'autorització d'una sèrie de mesures en aplicació de les previsions cons
titucionals contingudes a l'article 1 55 CE, posant en marxa el tràmit correspo
nent en la cambra alta de les Corts Generals. 

El 26 d'octubre de 2017 l'aleshores President de la Generalitat va anunciar la 
convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya, tot i que finalment es va 
fer enrere de la decisió anunciada. 
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Al Pie del Parlament de Catalunya de 27 d'octubre de 2017, la majoria parla
mentària independentista va aprovar en sengles resolucions una declaració 
unilateral d'independència i l'inici del corresponent procés constituent. 

El Govern d'Espanya, amb caràcter immediat i en aplicació parcial de les mesu
res autoritzades pel Senat, va cessar al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
va convocar eleccions al Parlament de Catalunya pel 21 de desembre de 2017. 
El conjunt de les forces polítiques catalanes que comptaven amb representació 
parlamentària han participat d'aquesta convocatòria electoral. 

El resultat de les eleccions torna a atribuir, tot i que minvada pel lleuger des
cens en el percentatge de sufragis, una majoria parlamentària a les forces in
dependentistes. El resultat també constata, de nou, la inexistència d'un man
dat democràtic per a la secessió unilateral i confronta a totes les formacions 
polítiques amb la necessitat de reconèixer la realitat del país i cercar una sorti
da dialogada al bloqueig institucional i polític existent. Qualsevol intent de 
construir una legitimitat paral·lela, encara que es pretengui simbòlica, que re
coneixeria tan sols una part de la ciutadania catalana i negaria una altra, està 
abocada al fracàs i ens endinsa en el conflicte. Per superar-lo, el que cal és re
construir el consens democràtic al voltant de les institucions de tota la ciuta
dania catalana, i construir el futur plegats a partir d'aquí. 

Des de l'inici del seu intent per conduir Catalunya a la secessió de la resta 
d'Espanya, el Govern de la Generalitat i les forces polítiques que hi ha donat 
suport han repetit que els efectes d'aquest procés sobre la societat catalana 
eren i serien innocus. Però, el cert, és que avui la fractura de la societat catala
na és una evidència que ha trencat la unitat civil del poble de Catalunya. 

Els efectes del conflicte institucional i polític sobre l'economia catalana són ja 
innegables. El nombre d'empreses que traslladen les seves seus socials fora de 
Catalunya creix, també aquelles que canvien la seu fiscal, que és un segon pas. 
El risc és que després d'aquest segon pas ens trobem amb empreses que can
vien les seves direccions operatives o fins i tot la producció. 

És necessari impulsar la renovació del pacte constitucional i estatutari, su
perant el conflicte i l'actual situació de bloqueig, per a arribar a una solució 
satisfactòria per a Catalunya i el conjunt d'Espanya. 

Espanya necessita una reforma profunda de la Constitució de 1978. A més de 
la necessària modernització i actualització del text, la transformació d'Espanya 
en un Estat plenament federal ha de servir també per aprofundir en la seva es
sència democràtica i per garantir el seu caràcter social, responent als anhels de 
canvi d'una majoria de catalans, així com d'una majoria d'espanyols. 
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Aquesta reforma constitucional ha de preveure, en allò referit a l'organització 
territorial de l'Estat, almenys quatre grans qüestions: el reconeixement de les 
aspiracions nacionals de Catalunya; unes noves regles per al repartiment com-
petencial que millorin l'autogovern de la Generalitat des del respecte i la lleial
tat institucional; un acord sobre el finançament autonòmic que doti de recur
sos necessaris per al sosteniment de les grans polítiques públiques; i 
l'establiment d'un Senat federal com a mecanisme de representació territorial 
de les comunitats autònomes facilitant així la seva participació en la presa de 
decisions en l'àmbit estatal. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya Considera obert el termini de dos mesos es
tablert a l'article 4.6 de la llei 13/2008 de la Presidència de la Generali
tat i del Govern finit el qual, si no s'hagués procedit a investir un presi
dent o presidenta de la Generalitat, s'haurà de procedir a convocar 
noves eleccions. 

2. El Parlament de Catalunya manifesta: 

a) La necessitat que, després de les eleccions celebrades el passat 21 de 
desembre, el Parlament investeixi al més aviat possible un President o 
Presidenta de la Generalitat de Catalunya que pugui exercir legalment i 
plena ïes seves funcions i sigui capaç de formar un govern estable que, 
amb respecte al marc constitucional i conforme a l'Estatut d'Autonomia, 
desenvolupi les seves competències amb l'objecte de restablir urgent
ment el normal funcionament de l'autogovern de Catalunya i el diàleg 
institucional i polític, treballi per resoldre els problemes i necessitats de 
la ciutadania catalana i es comprometi amb el desenvolupament econò
mic i la cohesió social a Catalunya. 

b) Que la formació d'un Govern de la Generalitat ha de suposar 
l'aixecament de les mesures autoritzades pel Senat en desplegament de 
l'article 155 CE. 

c) Que és necessària la normalització de les relacions institucionals entre 
el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya, mltjan-

Model; 250 Proposta de resolució 



PAPL;syEMT $ 
DE CATALUWVA MI ÍI J  G 

P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar entrada NÚM ^,3Di 

22 FEB. %M8 
I T I ̂  

çant els mecanismes bilaterals i multilaterals existents, sense renunciar 
a obrir tants àmbits de diàleg i negociació com siguin necessaris, sense 
vetos ni exclusions. 

d) Que només seguint un camí de diàleg, negociació i pacte es pot arribar 
a una solució satisfactòria capaç d'aconseguir el suport de grans majo
ries. Per aquesta i moltes altres raons, el Parlament de Catalunya rebutja 
de ple qualsevol imposició o proposta unilateral o il·legal. Que és neces
sari, per tant, l'establiment d'un diàleg entre totes les formacions políti
ques catalanes amb representació parlamentària a fi de reconduir la si
tuació política a Catalunya. 

e) Que és necessari defensar el compliment de la llei perquè només hi ha 
democràcia des del respecte a la legalitat, inclòs el respecte als proce
diments de reforma de la llei que és el que garanteix la nostra llibertat 
enfront de l'arbitrarietat del poder. 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 201 8 

Miquel Iceta i Llorens 
President del GP PSC-Units 

Eva Granados Galiano 
Portaveu del GP PSC-Units 

Ferran Pedret 1 Santos 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units 
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