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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL MOMENT HISTÒRIC 

EXCEPCIONAL 
 

«1. El Parlament de Catalunya, atès el mandat democràtic sorgit de les urnes el 

passat 27 de setembre, i davant les actuacions de l´Estat, a través del Tribunal 

Constitucional, l’Audiència  Nacional i la Fiscalia, de judicialitzacio i persecució 

dels actes conseqüents amb aquest mandat democràtic, ratifica la seva ferma 

voluntat de seguir portant a terme les actuacions necessàries previstes i 

aprovades per aquest Parlament, per assolir i culminar democràticament la 

independència de Catalunya, i per tot això, el Parlament reitera els objectius 

continguts de la declaració 1/XI del 9N. 

Aprovat : 71 vots a favor (JxSí i CUP) i 52 en contra (C’s, PSC i PPC). 

(CSQP no ha votat). 

 

El Parlament de Catalunya: 

2. Mostra el seu màxim suport a tots els Ajuntaments avui investigats i 

criminalitzats per haver mostrat  el seu suport a l'esmentada declaració 1/XI del  

9N. 

Aprovat : 71 vots a favor (JxSí i CUP) i 52 en contra (C’s, PSC i PPC). 

(CSQP no ha votat). 

 

3.  Encoratja els i les càrrecs electes a seguir desatenent les peticions de les 

institucions no democràtiques de l'estat Espanyol. 

 

Rebutjat: 10 vots a favor (CUP), 52 en contra (C’s, PSC i PPC) i 61 

abstencions (JxSÍ). (CSQP no ha votat) 

 

4. Insta el govern, d’acord amb els punts sisè i vuitè de la declaració 1/XI, a 

desatendre els requeriments de l’Audiència Nacional relatius al procés de 

desconnexió democràtica de l’Estat espanyol i, en conseqüència, que el cos de 

Mossos d’Esquadra no els executi com a policia judicial. 

 

Rebutjat: 10 vots a favor (CUP) i 113 en contra (JxSí, C’s, PSC i PPC). 

(CSQP no ha votat) 
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5.  Insta al govern que elabori i presenti a aquest Parlament en un màxim de 

seixanta dies l'estat i el pla d'execució de totes i cadascuna de les mesures 

tendents al compliment dels annexos de la declaració 1/XI del 9N. 

 

6. Expressa el suport d'aquest Parlament, en tant que dipositari de la voluntat 

popular, a les iniciatives que des de la societat civil organitzada es desenvolupin 

per tal d'avançar en un procés preconstituent. 

 

7.  D'acord amb el primer punt de la moció, insta al govern que elabori i presenti 

a aquest Parlament, en un màxim de seixanta dies un pla d'actuació per a 

fomentar la participació ciutadana relatiu a la fase preconstituent del procés 

constituent. 

 

8.  D'acord amb el primer punt de la moció, insta al govern que en els 

pressupostos que presentarà a aquest Parlament hi hagi una partida 

pressupostària per tal de finançar el pla d'actuació per a fomentar la participació 

ciutadana a l'esmentada fase preconstituent del procés constituent.» 

Aprovats: 71 vots a favor (JxSí i CUP) i 52 en contra (C’s, PSC i 

PPC). (CSQP no ha votat). 
 


