Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Ref.: 250EGG26031800009

A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel diàleg i la reconciliació, per tal que sigui substanciada davant el Ple,
amb el text següent:

Exposició de motius

Ens trobem davant la crisi política i institucional més greu des de la recuperació
de les institucions d’autogovern de Catalunya que va tenir inici després de les
eleccions del 15 de juny de 1977 i el retorn del president Tarradellas, acomplint
així amb una reivindicació històrica del catalanisme polític, que es va recollir en
la Constitució de 1978 i en l’Estatut de 1979.
El 2012, la victòria electoral de les forces independentistes a les eleccions al
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 Generalitat. El 2015, 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 procés de l’anomenada “desconnexió”.
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 el cas
de la 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 català (en el
cas de la Llei 20/2017). Amb l'aprovació d'aquestes lleis, aquesta majoria parlamentària pretenia la derogació en la pràctica de la Constitució de 1978 i de l'Estatut d'Autonomia de 2006 i, fent-ho així, liquidava les institucions 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
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procediments específicament previstos per a transformacions del marc institucional tan profundes com les preteses, que haguessin exigit encetar un procediment de reforma constitucional i un per a la reforma de l'Estatut, i sens dubte
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'1 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 Generalitat amb l'objectiu d'evitar despeses relacionades amb la possible votació de l'1
d'octubre.
L'1 d'octubre es va dur a terme una jornada de mobilització massiva, que es va
veure severament afectada per un dispositiu policial que, de manera clarament
absurda, pretengué impedir-la 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'1d'octubre
afirmant que suposava un mandat democràtic per proclamar la independència i
fer efectiva les lleis 19/201 7 i 20/201 7, 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 I ' l d'octubre. I hem aconseguit el que ens vam
comprometre a fer a l'inici de legislatura. Arribats a aquest moment històric, i
com a president de la Generalitat, assumeixo, en presentar-los els resultats del
referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat
del poble que Catalunya esdevingui un Estat independent en forma de república.
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 properes
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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 Generalitat
de Catalunya havia declarat la independència de Catalunya, o si llur declaració
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 President 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 configuració de Catalunya com a Estat independent de la resta d'Espanya, amb compliment 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 constitucionals contingudes a l'article 155 CE, posant en marxa el tràmit corresponent
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.
El Govern d'Espanya, amb caràcter immediat i en aplicació parcial de les mesures
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.
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El resultat de les eleccions torna a atribuir, tot i que minvada pel lleuger descens
en el percentatge de sufragis, una majoria parlamentària a les forces independentistes. El resultat també constata, de nou, la inexistència d'un mandat 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 sortida dialogada
al bloqueig institucional i polític existent. Qualsevol intent de construir una legitimitat paral·lela, encara que es pretengui simbòlica, que reconeixeria tan sols
una part de la ciutadania catalana i negaria una altra, està abocada al fracàs i
ens endinsa en el conflicte i el perpetua, com ho faria el pretendre ignorar els
anhels i les demandes que han impulsat les majories independentistes al Parlament des de 2012.
Molta gent, a Catalunya, ha sentit que el projecte independentista s’impulsava
sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a l’Estat de dret i als
principis democràtics, i s’ha sentit violentada per l’acció unilateral de la majoria
parlamentària independentista.
Alhora, també molta gent a Catalunya s’ha sentit ignorada i menystinguda per
la manca de resposta política a les seves demandes, per la judicialització de la
vida política i per actuacions policials com les de l’1 d’octubre. En aquest sentit,
la situació de presó preventiva en la que es troben alguns dels dirigents independentistes, o les circumstàncies en les que es troben les persones que van
decidir marxar a l’estranger davant dels processos judicials en els que es trobaven immerses, han contribuït a exasperar amplis sectors socials.
La ciutadania de Catalunya està avui profundament dividida, i la indignació pels
esdeveniments recents s’estén, sigui quina sigui l’atribució de responsabilitats
que cada persona faci sobre la situació en la que col·lectivament ens trobem.
Correspon a les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya
provar de superar aquesta divisió i reconstruir el consens democràtic al voltant
de les institucions de tota la ciutadania catalana, per provar de construir projectes de futur pel país que comptin amb consensos tan amplis com siguin possibles, amb més raó com més profunda sigui la transformació institucional que
pretenen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta
la següent:
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Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata:
a. Que el resultat de les eleccions torna a atribuir, tot i que minvada pel
lleuger descens en el percentatge de sufragis, una majoria parlamentària
a les forces independentistes. El resultat també constata, de nou, la inexistència d'un mandat 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 sortida dialogada al bloqueig institucional i polític
existent. Qualsevol intent de construir una legitimitat paral·lela, encara
que es pretengui simbòlica, que reconeixeria tan sols una part de la ciutadania catalana i negaria una altra, està abocada al fracàs i ens endinsa
en el conflicte i el perpetua, com ho faria el pretendre ignorar els anhels
i les demandes que han impulsat les majories independentistes al Parlament des de 2012.
b. Que molta gent, a Catalunya, ha sentit que el projecte independentista
s’impulsava sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a
l’Estat de dret i als principis democràtics, i s’ha sentit violentada per l’acció unilateral de la majoria parlamentària independentista.
c. Que també molta gent a Catalunya s’ha sentit ignorada i menystinguda
per la manca de resposta política a les seves demandes, per la judicialització de la vida política i per actuacions policials com les de l’1 d’octubre.
En aquest sentit, la situació de presó preventiva en la que es troben alguns
dels dirigents independentistes, o les circumstàncies en les que es troben
les persones que van decidir marxar a l’estranger davant dels processos
judicials en els que es trobaven immerses, han contribuït a exasperar amplis sectors socials.
2. El Parlament de Catalunya manifesta:
a. La necessitat de restablir consensos bàsics en la societat catalana, que
es troba actualment profundament dividida.
b. La necessitat d’establir un marc de diàleg entre les forces polítiques i
socials catalanes a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig
actual, que estableixi les pautes d’un procés de reconciliació nacional
després d’esdeveniments tan traumàtics com els viscuts els darrers mesos.
c. La necessitat d’establir projectes polítics col·lectius que puguin ser àmpliament compartits per la societat catalana, mitjançant un constant esforç de diàleg, negociació i pacte. Per aquesta i moltes altres raons, el
Parlament de Catalunya rebutja qualsevol proposta unilateral o il·legal.
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d. Que per tal d’actuar d’acord als principis democràtics és necessari defensar el respecte a la llei i els seus procediments de reforma garantint
així la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat. (S’ACCEPTA L’ESMENA
DEL GP CatECP)
e. Que és necessari que els poders públics garanteixin en tot moment els
valors constitucionals bàsics, els drets fonamentals de tota la ciutadania, i respectin els textos internacionals que han estat signats i ratificats.
f. Que els conflictes polítics s’han de resoldre en el marc de la política, i
no trobaran solució en la seva judicialització.
g) El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics contra seus de
partits polítics, els insults, amenaces, agressions o l'assetjament contra grups
i individus, entre els quals molts electes que estan sovintejant a Catalunya.
Així mateix, rebutja els actes vandàlics o violents que s'han produït en concentracions i manifestacions celebrades en els darrers mesos a Catalunya.
(ESMENA TRANSACCIONAL AMB ESMENA 2 DEL SP PPC)

Palau del Parlament, 26 de març de 2018

Eva Granados Galiano
Portaveu del GP PSC-Units
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