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RESOLUCIÓ MOTIVADA – PETICIONS DE RECONSIDERACIÓ 
 

La Mesa del Parlament, vistes les reconsideracions demanades pels grups 

parlamentaris de Ciutadans (reg. 18049) i Socialistes i Units per Avançar (reg. 18047), i 

pel subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 18048) amb relació a 

l’acord de la Mesa de 4 d’octubre de 2018, que atorga efectes jurídics als escrits 

presentats pels diputats Albert Batet i Canadell (reg. 17981), Carles Puigdemont i 

Casamajó (reg. 18043), Jordi Turull i Negre (reg. 18044), Josep Rull i Andreu (reg. 

18045) i Jordi Sànchez i Picanyol (reg. 18046), d’acord amb la Resolució sobre la 

suspensió de drets i deures parlamentaris de diversos diputats (tram. 236-00001/12), 

d’acord amb la Junta de Portaveus, de conformitat amb allò que disposa l’article 38.3 

del Reglament, acorda, per majoria dels seus membres, desestimar les peticions de 

reconsideració esmentades en base als següents motius: 

 

En la seva sessió ordinària del dia 2 d’octubre de 2018, després d’estudiar el dictamen 

motivat de la Comissió de l’Estatut dels Diputats, el Ple del Parlament va adoptar la 

següent 

 

Resolució  

1. Atès que en la votació del dictamen motivat de la Comissió de l’Estatut dels 

Diputats no s’ha assolit la majoria absoluta favorable requerida per l’article 25.1 

del Reglament del Parlament, el Ple del Parlament rebutja la suspensió dels 

drets i deures parlamentaris dels diputats Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol 

Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i 

Andreu, i Jordi Sànchez i Picanyol. 

2. Que mentre duri la situació jurídica actual i no es resolguin els recursos 

presentats per les seves defenses, els drets parlamentaris dels diputats Carles 

Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül 

Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu, i Jordi Sànchez i Picanyol, podran ser 

exercits pel membre del seu grup parlamentari que els interessats designin.  

 

La petició de reconsideració presentada pel grup parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar (reg. 18047) ignora obertament la resolució adoptada pel Ple del Parlament, i 

per tant, també els seus efectes, mentre que la presentada pel grup parlamentari de 

Ciutadans (reg. 18049) pretén impugnar-la indirectament. 
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L’article 72.1 del Reglament estableix que “el Ple és l’òrgan suprem del Parlament,” la 

qual cosa implica que els acords que adopta no són revisables per cap altre òrgan del 

Parlament. La resolució adoptada pel Ple del Parlament en la seva sessió del dia 2 

d’octubre de 2018 no pot ser objecte de reconsideració per part de la Mesa, d’acord amb 

l’article 38.1 del Reglament. La Mesa, per altra banda, no té coneixement que hagi estat 

impugnada i, per tant, és plenament vigent. 

 

A més, la petició de reconsideració presentada pel grup parlamentari de Ciutadans (reg. 

18049) qüestiona novament l’acord de la Mesa de 25 de setembre de 2018, que va 

acordar donar trasllat a la Comissió de l’Estatut dels Diputats de la interlocutòria de la 

Sala Penal del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018. La Mesa ja va resoldre les 

peticions de reconsideració presentades pels grups parlamentaris de Ciutadans (reg. 

17187) i Socialistes i Units per Avançar (reg. 17152) contra aquell acord en la seva 

sessió del dia 26 de setembre de 2018, decisió a la qual ens remetem, i sobre la qual 

no consten ulteriors impugnacions. 

 

Finalment, tant la petició de reconsideració presentada pel grup parlamentari de 

Ciutadans (reg. 18049), com la presentada pel subgrup parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya (reg. 18048) consideren també que l’acord de la Mesa de 4 d’octubre de 

2018 vulnera la resolució adoptada pel Ple. 

 

Els diputats afectats per la resolució adoptada pel Ple mantenen la condició plena de 

membres del Parlament i no poden ser privats dels drets polítics que els reconeixen 

l’article 29 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’article 23 de la Constitució espanyola, 

l’article 3 del protocol addicional al Conveni Europeu de Drets Humans i l’article 25 del 

Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. 

 

Els diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez no han pogut exercir 

directament el dret de vot a les sessions del Parlament des del començament de la 

legislatura, mentre que els diputats Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull no ho han 

pogut fer des del seu ingrés a la presó entre la primera i la segona votació d’investidura 

del candidat Jordi Turull, el dia 23 de març de 2018. 

 

Amb la intenció de minimitzar, en la mesura del possible, l’afectació als seus drets 

polítics i, en definitiva, les conseqüències de l’ús de la via penal amb la intenció de 

pertorbar el funcionament del Parlament i d’alterar-ne la composició decidida per la 

voluntat popular en les eleccions del dia 21 de desembre de 2017, aquest Parlament, 
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d’acord amb el Reglament i el principi d’interpretació més favorable a l’efectivitat dels 

drets fonamentals, ha articulat, des del començament de la legislatura, les mesures 

necessàries per tal que el vot dels diputats afectats per la resolució del Ple del dia 2 

d’octubre de 2018 hagin pogut ser exercit, en representació seva, pels membres del 

grup parlamentari que ells mateixos han designat en cada moment. 

 

Els escrits presentats pels diputats Albert Batet i Canadell (reg. 17981), Carles 

Puigdemont i Casamajó (reg. 18043), Jordi Turull i Negre (reg. 18044), Josep Rull i 

Andreu (reg. 18045) i Jordi Sànchez i Picanyol (reg. 18046), en la seva condició de 

membres del Parlament, són coherents amb la resolució adoptada pel Ple del Parlament 

el dia 2 d’octubre de 2018 i amb el que estableix el Reglament del Parlament i, per tant, 

tenen efectes jurídics. 

 

Per això, la Mesa del Parlament	

 	

ACORDA: Desestimar les peticions de reconsideració demanades pels grups 

parlamentaris de Ciutadans (reg. 18049) i Socialistes i Units per Avançar (reg. 18047), i 

pel subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 18048) amb relació a 

l’acord de la Mesa de 4 d’octubre de 2018, que atorga efectes jurídics als escrits 

presentats pels diputats Albert Batet i Canadell (reg. 17981), Carles Puigdemont i 

Casamajó (reg. 18043), Jordi Turull i Negre (reg. 18044), Josep Rull i Andreu (reg. 

18045) i Jordi Sànchez i Picanyol (reg. 18046), d’acord amb la Resolució sobre la 

suspensió de drets i deures parlamentaris de diversos diputats (tram. 236-00001/12). 

 

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018 


