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Se sugiere, para agilizar la dirección, que no haya más de dos actores para representar a cada 
grupo político, lo que supone que algunos diputados pueden ser doblados, especialmente los que 
tengan solo un discurso o dos. 
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ESCENA I 

DRAMATIS PERSONAE 

CARME FORCADELL (PRESIDENTA DEL PARLAMENT) 
MARTA ROVIRA I VERGÈS (JxC) 
GERMÀ GORDÓ (JxC) 
LLUÍS M. COROMINAS I DÍAZ (JxC) 
SANTI RODRÍGUEZ I SERRA (PPC) 
XAVIER GARCIA ALBIOL (PPC) 
ANNA GABRIEL (CUP) 
INÉS ARRIMADA (CIUTADANS) 
CARLOS CARRIZOSA (CIUTADANS) 
JOAN COSCUBIELA (CSP) 
MIQUEL ICETA (PSC) 
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PARLAMENT DE CATALUNYA. 6 DE SEPTIEMBRE, 2017 
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PRESIDENTA 
Senyora Rovira, per què em demana la paraula? 

MARTA ROVIRA I VERGÉS 
Sí, presidenta, li demano la paraula en virtut de l’article 81.3 del Reglament del Parlament , per 1

sol·licitar una alteració de l’ordre del dia i incorporar un nou punt a debat i votació. Li proposo, 
concretament, debatre i votar la Llei del referèndum d’autodeterminació de Catalunya.  

LA PRESIDENTA 
Senyora Rovira, li dono els tres minuts. 

MARTA ROVIRA I VERGÉS 
Al nostre entendre, Catalunya té dret a decidir i té dret a l’autodeterminació; un dret que ens és 
inherent, que no prescriu, que ningú ens pot revocar i al que nosaltres mateixos tampoc no podem 
renunciar. Un dret que pertany a Catalunya com a nació, un dret al que Catalunya no ha renunciat 
mai, sinó tot al contrari; un dret contemplat al preàmbul de l’Estatut de 1979; un dret que Catalunya 
ha reafirmat en múltiples resolucions aprovades en aquest Parlament, resolucions que avui són ben 
vigents. 

En aquesta presa de consciència que demanem a la cambra, de que aquest és el debat que nosaltres 
proposem, el debat sobre l’exercici del dret a l’autodeterminació de Catalunya, també volem 
recordar que, atenent a les amenaces que alguns diputats d’aquesta cambra hem rebut, l’Estat 
espanyol està obligat a respectar i a promoure internacionalment l’exercici del dret a 
l’autodeterminació, d’acord amb les disposicions de la Carta de Nacions Unides. 
Fa un any que es va anunciar en aquesta mateixa seu del Parlament que aquest exercici es faria 
mitjançant el millor instrument, un referèndum, i fa dos mesos que vam fer pública la proposició de 
llei del referèndum. Aquesta llei, per tant, és coneguda i ha estat publicada. Aquesta llei no ha pogut 
seguir la tramitació ordinària que nosaltres haguéssim volgut, fa dos anys que el Govern espanyol 
persegueix insistentment l’exercici del dret a l’autodeterminació, en lloc de respectar-ne el seu 
exercici: impugnacions d’acords del Parlament, querelles de la fiscalia, advertiments preventius i 
constants del Tribunal Constitucional... 
Per aquest motiu, nosaltres utilitzem aquesta via reglamentària, la de l’article 81.3, que està prevista 
en aquest Reglament i que ens permet incorporar el debat i votació final en aquest Ple. Nosaltres, 
presidenta, per aquest motiu utilitzem aquesta via prevista al Reglament, però ens sembla que hem 
de respectar la resta de participació dels grups parlamentaris en aquest debat i votació. 
Demanem que s’obri un termini d’esmenes de dues hores perquè tots els grups parlamentaris 
puguin fer les esmenes que considerin oportunes per passar directament al debat i votació final. 

 L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a proposta del president o a petició 1

de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres del Parlament, i també pot ésser 
alterat quan hi obliga el compliment d’una llei. Si s’hi ha d’incloure un assumpte, aquest ha 
d’haver complert els tràmits reglamentaris que li permeten d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord 
explícit en sentit contrari, per majoria absoluta.
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Se’ns han bloquejat totes les altres vies d’aquest Parlament, nosaltres ens veiem obligats a demanar 
l’exempció dels tràmits previs al procediment que ens porten a aquest debat i votació final. 
Concretament, demanem que s’eximeixin el debat a la totalitat de la llei i el dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries, tal com està previst en el mateix Reglament del Parlament.  

(Remor de veus.) 

Entenem que amb aquesta exempció no queda afectat el control de legalitat, perquè sempre es pot 
fer amb posterioritat a la votació pels tribunals ordinaris, com vostès mateixos saben perfectament, 
perquè han exercit aquest control de legalitat reiteradament als tribunals ordinaris, malauradament, 
malgrat el que aprovi el Parlament de Catalunya i sempre posant en tensió el principi democràtic i 
la legitimitat d’aquest Parlament. 
A més a més, nosaltres defensem que el debat que es proposa, que és sobre el dret a 
l’autodeterminació, és un exercici que, a banda de ser un exercici del dret intern, també és un 
exercici del dret internacional a l’estar regulat pels tractats internacionals. I entenem que a efectes 
del control de la legalitat també tenim al nostre abast, tots els grups i totes les persones que així ho 
desitgin, d’anar a les vies internacionals per efectuar aquest control de legalitat. 

LA PRESIDENTA 
Gràcies, senyora Rovira. Hi ha algun altre grup que també estigui d’acord amb aquesta petició? 
(Pausa.) Sí, senyora Gabriel. 

ANNA GABRIEL I SABATÉ 
En nom de la CUP - Crida Constituent, també demanem introduir a l’ordre del dia el punt de debat i 
aprovació de la Proposició de llei de referèndum d’autodeterminació, una proposició de llei que 
nosaltres hem impulsat i hem subscrit.  
Ho sol·licitem perquè creiem que som un subjecte polític sobirà i perquè volem exercir la nostra 
condició política. Volem aprovar aquesta llei i, de fet, volem que permeti que el Govern convoqui el 
referèndum d’autodeterminació i que finalment sigui la gent la que pugui votar l’1 d’octubre, «sí» o 
«no» a la independència d’aquesta part dels Països Catalans.  
No hem trobat una altra manera de fer valdre la voluntat majoritària d’aquest país. No hem trobat 
cap voluntat de diàleg a l’Estat espanyol, al contrari, hem trobat un estat fortament deslegitimat i 
que només actua en base a amenaces i a prohibicions. Hem trobat un estat, un poder judicial i una 
majoria parlamentària al Congrés que creuen que més enllà de la indissoluble unitat de l’Estat 
espanyol no hi ha vida i, per tant, no hi ha drets. No volem creure que els debats neixen, 
s’empetiteixen i es moren a la Constitució de 1978. De fet, nosaltres no volem que mori la 
intel·ligència.  

LA PRESIDENTA 
Gràcies, senyora Gabriel. 
Atès que hi ha dos grups parlamentaris que demanen l’alteració de l’ordre del dia, d’acord amb el 
Reglament, amb el punt 81.3, procedirem a la votació.  
(Remor de veus.) 
Farem dues votacions. Primer, farem la votació de l’alteració de l’ordre del dia (forta remor de 
veus) i després farem la votació de l’exempció dels tràmits (persisteix la remor de veus.) Abans de 
procedir a la votació, donarem cinc minuts a cada portaveu perquè puguin fixar la seva posició.  
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SANTI RODRÍGUEZ I SERRA 
No podem debatre l’alteració de l’ordre del dia per incloure el debat d’una proposició de llei que ha 
estat admesa a tràmit fa escassos minuts, que ha estat publicada al Butlletí Oficial del Parlament fa 
escassos minuts i que, en aquests moments, no compleix els requisits mínims per poder ser 
debatuda en aquest Ple. 
I en aquest sentit li citaré, per exemple, l’article 82  del Reglament, que diu que la documentació, 2

per ser debatuda en els òrgans de la cambra, en el Ple, han d’estar a disposició dels diputats, com a 
mínim, quaranta-vuit hores abans, llevat que existeixi un acord explícit de la Mesa, cosa que a 
nosaltres no ens consta.  
Agraïm molt sincerament la preocupació de la senyora Rovira pels drets dels diputats de l’oposició, 
però creiem i estem convençuts de que la millor garantia de res pectar els drets dels diputats de 
l’oposició és el compliment estricte del Reglament d’aquest Parlament. 
Gràcies.

 Article 82: 2

Documentació prèvia 
Cap discussió no pot començar si, com a mínim, dos dies abans no s’ha distribuït l’informe, el 
dictamen o la documentació que ha de servir de base en el debat, llevat d’un acord de la Mesa del 
Parlament o de la comissió en sentit contrari. En el cas de l’Informe de la Sindicatura de Comptes 
sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, aquest termini és, com a mínim, de deu 
dies.
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