
MOCIÓ DEL PSC-CP RESPECTE A LES RESOLUCIONS DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (JEC) I 
LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA (JEP) DEL MH PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT QUIM TORRA I D’ORIOL JUNQUERAS DEL PARLAMNET EUROPEU.

Atès que l´eventual inhabilitació sols pot derivar-se d´una sentència judicial ferma, i no 1.
d´un acord de la JEC ni de la JEP.  Ho diu l´Estatut, la llei de la presidència del Govern, i el 
reglament del Parlament de Catalunya.

Atès que cal, en aquest cas separar i defensar la presidència de la institució de la 2.
Generalitat de la del president Torra.

Atès que els i les socialistes fem una defensa de la institució que representa el President, 3.
però en cap cas de la seva gestió que no compartim. 

Atès que l´Estatut estableix unes condicions per a la inhabilitació. I a més ho fa 4.
precisament perquè la Constitució li permet.  És a l´article 148.1.1. on disposa que les 
Comunitats Autònomes tenen dret a legislar sobre l´estatut dels seus presidents i dels seus 
diputats.

Atès que el PSC a la proposta de resolució que vam presentar al darrer ple del Parlament, 5.
vam defensar: 

Interposar un recurs en defensa de les institucions catalanes. Cal que el president -
recorri  aquesta decisió. Tant la decisió del TSJC com la de la JEC i la JEP. En aquesta 
darrer cas, lògicament, demanant unes mesures cautelars que previnguin sobre el 
que podria ser una vulneració de drets impossible de reparar més endavant.

Però no parlem, ni defensem incloure el concepte d´autodeterminació i d´altres -
qüestions legítimes en un debat però que no tenen a veure amb el que creiem que 
és el centre de la discussió de la resolució de la JEC: sobre la inhabilitació del 
President.

La millor manera de defensar les institucions catalanes és respectant la llei, -
sempre.  I quan es considera que els nostres drets o les nostres institucions no són 
respectades exigir el compliment del dret en el que es fonamenta.

Atès que la JEC i ho diem amb total respecte s´hagués hagut d´inhibir com ho va fer la 6.
Junta Electoral Provincial de Barcelona, donat que la qüestió estava ja judicialitzada, 
perquè ja hi havia hagut una sentència en primera instància pendent dels recursos en el 
Tribunal Suprem que és el que, en el nostre criteri, decidirà.



Atès que certament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va 7.
recaure sobre la desobediència del president de la Generalitat deixava poc marge de dubte 
al no atendre una decisió anterior de la Junta Electoral que impedia en període electoral 
l´exhibició de símbols de caràcter partidista en els edificis públics.

Atès que des del PSC ja vam advertir sobre l´error. En tot cas, com que el nostre és un 8.
sistema de garanties, fins que no s´exhaureixi la via judicial ningú pot establir unes 
conseqüències abans d´hora.

Atès que el President de la Generalitat el que hi hauria d´haver fet és defensar-se 9.
jurídicament.  I en cap cas judicialitzar la política havent convocat el ple del passat dissabte 
o ara amb aquesta moció local.

Atès que cal que el President es defensi  que és el seu dret i no utilitzar una decisió que en 10.
cap cas és final, perquè sempre pot ser objecte de recurs, per generar un conflicte 
addicional. 

Atès que es va preferir parlar com fa temps que el mateix president Torra d´utilitzar la  11.
institució de la Generalitat per confrontar i polaritzar. 

Atès que els socialistes hem manifestat sempre el nostre respecte a la legalitat vigent, a la 12.
Constitució i a l´Estatut que configuren un Estat de Dret amb separació de poders, la qual 
cosa ens porta també a acatar les sentències, les dels tribunals d´aquí i les dels tribunals 
europeus.  Que efectivament han de ser respectades perquè no són tribunals estrangers, 
són tribunals que emparen també els nostres drets i llibertats.

Atès que el president de la Generalitat, és el màxim representant ordinari de l´Estat a 13.
Catalunya, i que el que hauríem d´intentar entre tots i el president el primer, és permetre 
el retorn de la política i el diàleg. 

Atès que respectant la llei i promovent el debat polític democràtic i el diàleg. I un primer 14.
pas ha estat l´acord d´investidura del President Sánchez que s´ha fet realitat amb el 
programa subscrit entre el PSOE i els companys de Unidas Podemos - En Comú Podem.

Atès que en l’acord subscrit entre el PSOE, ERC i PSC queda reflectit el compromís de crear 15.
una Taula de diàleg, negociació i acord entre governs, que partirà del reconeixement i 
legitimitat de totes les parts i propostes i que actuarà sense més límits que el respecte als 
instruments i als principis que regeixen l’ordenament jurídic democràtic, entre el Govern 
d’Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya per a la resolució del conflicte polític 
que patim. 

Atès que respectem totes les posicions, però des d´un respecte especial envers la posició 16.
d´ERC, que en la situació excepcional que vivim ha fet una aposta per no impedir la creació 
d´un govern que està disposat a obrir aquesta via.



Atès que estem absolutament decidits a aquest camí a través del Diàleg, negociació i pacte, 17.
i també al diàleg des de la Catalunya endins, i diàleg entre institucions i dins del marc de la 
llei, si cal fins i tot per canviar-la a través dels mecanismes i majories establerts que 
permeten canviar les lleis. Un diàleg, no imposició. Un diàleg transaccional, entre els uns i 
els altres. Perquè volem arribar a aquest acord.

Atès que la nostra obligació compartida d´uns i altres és trobar un terreny d´encontre, que 18.
probablement no satisfarà al 100% ningú, però que podrà ser raonablement satisfactori 
per una àmplia majoria. Això és el que nosaltres volem.

Atès que per defensar l´Estatut, per defensar l´autogovern, per defensar les nostres 19.
institucions, anem junts. Nosaltres discrepem amb l´actual president de la Generalitat en 
moltes coses: el seu exercici de la presidència, la seva orientació política, però reiterem el 
respecte a la institució que President Torra en aquests moments encarna. 

Atès que La Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Suprem va rebutjar suspendre 20.
de manera cautelarisima (d’urgència) l’acord de la JEC que dictava retirar al MH President 
Joaquim Torra Quim Torra la credencial de diputat del Parlament de Catalunya, ja que va 
considerar que no existeix una raó d’urgència que aconselli la seva suspensió abans de 
resoldre sobre el fons qüestió. 

Atès que encara hi ha pendent un recurs davant de la junta electoral provincial i un recurs 21.
davant el propi tribunal suprem.

Atès que totes les informacions que van sorgint respecte al xoc competencial entre la 22.
justícia espanyola i l’Europea només fan que reafirmar que la via de la resolució del 
conflicte passa per la via política i no la judicial.

Atès que el Parlament Europeu ha acceptant la resolució de la Junta Electoral Central i la 23.
sentència ferma del Tribunal Suprem pel cas del “Procés”, de retirar l’acta d’eurodiputat a 
Oriol Junqueras i per tant en la sessió plenària del Parlament Europeu que s’està avui 
mateix s’anunciarà per part del seu president David Sassoli que deixa de ser 
europarlamentari i per tant vicepresident del grup dels Verds / ALE i iniciar els tràmits per 
la substitució.

Atès que avui mateix el Tribunal Suprem ha demanat el suplicatori pels dos 24.
europarlamentaris Carles Puigdemon i Antoni Comín, per tal que perdin la immunitat de la 
que gaudeixen i puguin rendir comptes a la justícia espanyola.

Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple de l Ajuntament l adopció dels següents:

ACORDS

Primer: Constatar que les causes de cessament del president o presidenta de la Generalitat de 
Catalunya estan previstes per l'article 67.7 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, així com en 
l'article 7.1. de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 



Govern, i que les causes de pèrdua de la condició de membre del Parlament estan previstes en 
l'article 24 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Segon: Constatar que no és una sentència ferma, la dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de la que porta causa l'acord de la Junta Electoral Central de 3 de gener del 2020, i 
pot ser objecte de recurs davant la Sala Segona del Tribunal Suprem.

Tercer: Constatar que l'acord de la Junta Electoral pot ser objecte de recurs davant la Sala 
Tercera del Tribunal Suprem, i convida a la Mesa del Parlament de Catalunya a considerar la 
possibilitat d'interposar-hi un recurs per tal de defensar allò que disposen, respecte a les 
causes de cessament del president o presidenta de la Generalitat, tant l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya com la Llei 13/2008, del 5 de novembre, així com allò que, respecte a les causes 
de pèrdua de la condició de membre del Parlament, preveu el Reglament del Parlament de 
Catalunya.

Quart: Manifestar el nostre respecte per les decisions adoptades fins ara i les que adoptaran 
en l’àmbit Europeu, tant la judicial com la legislativa, respecte a les diverses resolucions 
dictades pels òrgans europeus tant pel Tribunal de Justícia com pel Parlament Europeu.

Cinquè: Refermar el nostre compromís i esperança en els treballs i resolucions de la Taula de 
diàleg com a instrument polític que s’ha de crear, que ha de comportar negociació i acord 
entre governs, partint del reconeixement i legitimitat de totes les parts i propostes i actuant 
sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l’ordenament 
jurídic democràtic.

Sisè: Donar suport a la trobada entre el President del Govern de l’Estat Pedro Sánchez i el 
President de la Generalitat de Catalunya tal i com han manifestat ambdues parts de fer-ho 
abans de l’inici de la creació de la Taula de diàleg com a compromís ferm de desencallar 
malgrat totes les situacions i casuístiques judicials en curs.

Setè: Donar compte dels presents acords al President de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i a tots els grups parlamentaris representats.

Pere Soler Artalejo, 

Portaveu del grup municipal PSC-CP

Sant Cugat del Vallès, 9 de Gener de 2020
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