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Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub
grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, 
d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, pre
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional (tram. 

300-00007/12). 

1. El Parlament de Catalunya, davant les actuacions de l'Estat, per mitjà del 
Tribunal Constitucional, l'Audiència Nacional i la Fiscalia, de judicialització i 
persecució dels actes conseqüents amb mandat democràtic ratifica la seva 
ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades 
per aquest Parlament, per assolir i culminar democràticament la independència 
de Catalunya. 

a) Pertot això, el Parlament reitera els objectius que conté la Resolució 1/XI, 
del 9 de novembre, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conse
qüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels arti
cles suspesos pel Tribunal Constitucional de les següents normes; 

2.1 Llei 24/2015 de mesures per afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016 de mesures de protecció del 
dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. 

2.2. Llei 17/201 5 d'igualtat efectiva entre homes i dones. 

2.3. Llei 16/2017 del canvi climàtic. 

2.4. Llei 9/201 7, d'universalització de l'assistència sanitària. 
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2.5. Llei 5/201 7, deis impostos sobre grans establiments comercials, es
tades en establiments turístics, elements radiotòxics, begudes ensucrades en
vasades i emissions de diòxid de carboni. 

2.6. Llei 10/2017, del 27 de Juny, de les voluntats digitals i de modifica
ció dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. 

2.7. Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de 
cànnabls. 

2.8. Llei 21/2017, de l'Agència Catalana de Protecció Social. 

2.9. Llei 1 5/201 7 ,  de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. 

2.10. Llei 1 8/201 7, de comerç , serveis i fires. 
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentará! en un 
termini de noranta dies l'estat i el pla d'execució de totes les mesures tendents 
a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional de 
les normes referides anteriorment. 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar per la seva 
tramitació en un termini de noranta dies projectes de llei on recuperi el contin
gut material dels articles anul·lats pel Tribunal Constitucional amb posterioritat 

a l'aprovació de la Resolució l/XI del Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 25 de juny de 201 8 

Carles Riera Albert 
Representant del SP CUP-CC 

ül Aragonés Chicharro 
Diputat del SP CUP-CC 

Model: 302 Moció subsegüent a una interpel·lació 
2 


