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  19/07/2016 

Aquests textos estan pendents de revisió i correcció. El text oficial 

serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de 

Catalunya 

Text i votacions de les propostes de conclusions dels 

grups de JxSí, CSQP, PPC i la CUP a la Comissió d’Estudi 

del Procés Constituent  

 

Proposta de conclusions conjunta de JxSí i la CUP:   

1. Actualment, no hi ha cap marge d’acció pel reconeixement del dret a 
decidir del poble català en l’interior del marc jurídic constitucional i 
legal espanyol. L'única manera possible d'exercir aquest dret és per 
la via de la desconnexió i l'activació d'un Procés Constituent propi. 
Aprovat : 72 vots a favor (JxSí i CUP) i 22 en contra (CSQP i PPC) 
 

2. El poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un Procés 
Constituent propi, democràtic, de base ciutadana, transversal, 
participatiu i vinculant, amb el reconeixement, el suport i l’aval de les 
institucions catalanes. 
Aprovat : 83 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 11 en contra ( PPC) 
 

3. Les experiències comparades d’altres països avalen el camí emprès 
per Catalunya per anar construint un model singular de procés 
constituent ateses les circumstàncies socials, culturals, polítiques i 
econòmiques que ens són pròpies. 
Aprovat : 72 vots a favor (JxSí i CUP), 11 en contra (PPC) i 11 
abstencions (CSQP) 
 

4. Cal vetllar perquè el marc metodològic del procés constituent sigui 
consensuat, conegut, transparent i compartit amb tota la societat i 
les institucions que l'avalen. El procés constituent ha de tenir la 
capacitat d'encabir totes les sensibilitats ideològiques i socials des del 
primer moment també alhora de fixar els indicadors, el calendari i 
totes aquelles qüestions que afectin al mètode per avançar. 
Aprovat : 83 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 11 en contra (PPC) 
 

5. El Procés Constituent constarà de tres fases: una primera de procés 
participatiu, una segona fase de desconnexió amb l’Estat i 
convocatòria d'unes eleccions constituents que conformaran una 
Assemblea Constituent, que redactarà un projecte de Constitució. En 
una tercera fase serà ratificada a nivell popular mitjançant 
referèndum. 
Aprovat : 72 vots a favor (JxSí i CUP) i 22 en contra (CSQP i PPC) 
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6. El procés participatiu previ tindrà com a òrgan principal un Fòrum 

Social Constituent (FSC) format per representants de la societat civil 
organitzada i dels partits polítics. El FSC debatrà i formularà un 
conjunt de preguntes sobre continguts concrets de la futura 
Constitució que seran resoltes per la ciutadania mitjançant procés de 
participació ciutadana. El resultat d'aquesta participació ciutadana 
constituirà un mandat vinculant pels integrants de l'Assemblea 
Constituent que els hauran d'incorporar en el redactat del projecte de 
Constitució. 
Aprovat : 72 vots a favor (JxSí i CUP) i 22 en contra (CSQP i PPC) 
 

7. Després de la fase de participació ciutadana, es completarà la 
desconnexió amb la legalitat de l'Estat espanyol a través de 
l'aprovació de les lleis de desconnexió per part del Parlament de 
Catalunya i d’un mecanisme unilateral d'exercici democràtic que 
servirà per activar la convocatòria de l’Assemblea Constituent (AC). 
Les lleis de desconnexió no són susceptibles de control, suspensió o 
impugnació per part de cap altre poder, jutjat o tribunal. 
Aprovat : 72 vots a favor (JxSí i CUP) i 22 en contra (CSQP i PPC) 
 

(votació ratificada amb el mateix resultat a la sessió de la 
comissió del 19 de juliol per resoldre dubtes sobre el text sotmès 
a votació) 
 

8. El Parlament de Catalunya, empara el procés constituent que s'ha de 
portar a terme al nostre país. A tal efecte insta el Govern de la 
Generalitat a posar a disposició de la ciutadania, els recursos que 
calgui per aconseguir realitzar un debat constituent de base social 
que sigui transversal, plural, democràtic i obert. A tal efecte, el 
Parlament de Catalunya crearà una comissió de seguiment del Procés 
Constituent. 
Aprovat : 72 vots a favor (JxSí i CUP), 11 en contra (PPC) i 11 
abstencions (CSQP) 
 

9. Una vegada convocada, elegida i constituïda, l'Assemblea Constituent 
disposarà de plens poders. Les seves decisions seran d'obligatori 
compliment per a tota la resta de poders públics, persones físiques i 
jurídiques. Cap de les seves decisions serà tampoc susceptible de 
control, suspensió o impugnació per part d'algun altre poder, jutjat o 
tribunal. l'AC establirà mecanismes per garantir la participació 
directa, activa i  democràtica de les persones i la societat civil 
organitzada en el procés de discussió y elaboració de propostes per al 
Projecte de Constitució. 
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Aprovat : 72 vots a favor (JxSí i CUP) i 22 en contra (CSQP i PPC) 
 
 

10. Una vegada l'AC hagi aprovat el Projecte de Constitució es convocarà  
a referèndum constitucional per a que el poble de Catalunya aprovi o 
rebutgi de manera pacífica i democràtica el text de la nova 
Constitució. 
Aprovat : 72 vots a favor (JxSí i CUP) i 22 en contra (CSQP i PPC) 
 
 

11. Des de l'inici, s'ha d'incorporar la perspectiva de gènere d'una 
manera transversal i amb estratègia dual, per tal de trencar les 
inèrcies històriques de la nostra societat i que el procés constituent 
ho sigui també per a totes i tots. 
 
Aprovat : 83 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 11 en contra (PPC) 
 
 

Proposta de conclusions del CSQP:  

1. CSQP lamenta que la Comissió no hagi abordat els elements del 
procés constituent que afecten al model democràtic, malmès per una 
corrupció sistèmica a l'Estat Espanyol i Catalunya, sobre el model 
fiscal i econòmic, i les conseqüències de les polítiques d'austeritat, 
sobre el model de serveis socials I del bé comú, sobre el model 
energètic i mediambiental. 

Rebutjat: 11 vots a favor (CSQP) i 83 en contra (JxSí, PPC i CUP) 
 

((2. Ha existit una gran coincidència entre les persones que han 
comparegut pel que fa a considerar esgotat el pacte constitucional de 
1978 i la seva capacitat d'agregar voluntats, interessos I 
convivències. Especialment, pel que fa als aspectes de qualitat 
democràtica i de participació ciutadana, i també pel que fa al 
reconeixement i garantia de drets socials bàsics com a drets de 
ciutadania social. 

Aprovat : 83 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 11 en contra (PPC)) 
 
Aquesta votació es va fer el 18 de juliol, però la comissió es va 
tornar a reunir el 19 de juliol, i va votar de nou aquest punt 
afegint un paràgraf que ahir no es va votar. Nou text i nova 
votació: 
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2. Ha existit una gran coincidència entre les persones que han comparegut 
pel que fa a considerar esgotat el pacte constitucional de 1978 i la seva 
capacitat d'agregar voluntats, interessos i convivències. Especialment, 
pel que fa als aspectes de qualitat democràtica i de participació 
ciutadana, i també pel que fa al reconeixement i garantia de drets 
socials bàsics com a drets de ciutadania social. 
 

Aquest esgotament del Pacte Constitucional s'expressa de manera molt 
nítida en les dificultats de l'estat espanyol per reconèixer el seu caràcter 
plurinacional, pluricultural i plurilingüístic i donar resposta a les 
exigències de reconeixement de les nacions que formen part de l'Estat 
espanyol. 
 
Rebutjat: 11 vots a favor (CSQP) i 83 en contra (JxSí, PPC i CUP) 
 

 

3. La necessitat d'iniciar un procés constituent que, reconeixent els 
avenços assolits en el Pacte Constitucional de 1978, permeti recuperar 
nivells i espais d'acord més amplis. Pel que fa a noves formes de 
participació ciutadana i de reforçament de la qualitat democràtica, a 
l'aprofundiment dels drets socials, com a drets de ciutadania. I que 
abordi la crisi sobre el model d'Estat. 

4. En les compareixences s'ha produït un ampli acord en relació a les 
diferents experiències de dret comparat sobre processos constituents. 
Un acord que es concreta en la identificació de les dues vies que fins ara 
han permès obrir pas a processos constituents en altres països. 

5. En les compareixences s'ha suscitat el debat sobre les formes de 
legitimació necessàries per un poder constituent. Existint un ampli acord 
entre les persones compareixents en la necessitat que existeixi aquest 
element de legitimació democràtica pel que fa a l'orientació, continguts i 
intensitat del Procés Constituent. 

6. CSQEP considera que la proposta que de manera més nítida ha 
aparegut en les compareixences per legitimar la decisió d'obrir el procés 
constituent ha estat la del referèndum amb totes les garanties (procés 
d'informació í debat), articulat a partir de l'aplicació de l'article 92. 1 de 
la Constitució espanyola, bé a partir de la seva aplicació directa o bé a 
través de la reforma de la Llei Orgànica de Referèndums. Proposta que 
compta amb el suport, cada vegada més ampli, de la ciutadania, I de 
forces polítiques i socials. 

7. Cal destacar l'orientació d'algunes compareixences pel que fa a la 
necessitat d'evitar que el procés constituent pugui embarrancar per un 
excés d'objectius. En aquest sentit, se'ns ha suggerit la necessitat 
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d'arbitrar mecanismes participatius que permetin a la ciutadania 
identificar quins són els objectius fonamentals que vol tenir el procés 
constituent. Destriant els elements principals dels secundaris. Aspecte 
aquest que, sense dubte, havia de ser objecte de les compareixences 
sobre model de societat, en els que es podrien haver identificat els 
àmbits i l'abast del procés constituent. Compareixences que no s'han 
pogut celebrar per l'abrupte final dels treballs de la Comissió. 

Rebutjats: 11 vots a favor (CSQP) i 83 vots en contra (JxSí, PPC i 
CUP) 
 

((8. En diferents aportacions de les persones compareixents s'ha posat 
de relleu la necessitat de combinar els espais de participació ciutadana 
directa amb els mecanismes de decisió institucional. 

Aprovat : 83 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 11 en contra ( PPC)) 
 
Aquesta votació es va fer el 18 de juliol, però la comissió es va 
tornar a reunir el 19 de juliol, i va votar de nou aquest punt afegint 
uns paràgrafs que ahir no es van votar. Nou text i nova votació: 
 
8. En diferents aportacions de les persones compareixents s'ha posat de 
relleu la necessitat de combinar els espais de participació ciutadana 
directa amb els mecanismes de decisió institucional. 
 
En aquest sentit CSQEP planteja que aquest procés constituent s'articuli a 
través de la combinació d'aquests dos factors. 
 
D'un costat mecanismes de participació ciutadana, liderats i impulsats per 
la societat civil en el seu sentit ampli i plural , per identificar quins són els 
espais en què es considera prioritari concretar el canvi que comporta el 
procés constituent. Aquest procés de debat no prefigura la relació final de 
Catalunya amb l'Estat i s'articula al voltant del dret a decidir. Les 
conclusions d'aquest procés es posen a disposició de la societat i de les 
institucions. 
 
I en paral·lel, un procés referendari que, utilitzant el mecanisme previst en 
l'article 92 de la CE, permeti consultar a la ciutadania de Catalunya sobre 
quina és la forma d'Estat a què aspiren com a part del procés constituent. 

 
Els resultats d'aquests dos processos de participació democràtica haurien de 
confluir en una proposta de reforma constitucional en el cas d'optar-se per 
un Estat federal o confederal o bé en una Constitució Catalana en el que cas 
d'haver optat en el referèndum consultiu per la Independència. 
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En qualsevol d'aquestes dues hipòtesis el seu resultat final hauria de ser 
ratificat en un referèndum definitiu. 
 
Rebutjat: 11 vots a favor (CSQP) i 83 en contra (JxSí, PPC i CUP) 
 

9. La importància que té el reconeixement internacional d'aquest procés 
constituent obliga a dotar el procés d'una forta legitimitat Interna en la 
decisió del seu inici. Una legitimitat que requereix un ampli acord 
ciutadà a Catalunya i un mecanisme nítid de legitimació que sigui 
reconegut com a tal. 

10. Per CSQEP és impossible que la legitimitat interna i el 
reconeixement exterior que requereix un procés constituent es pugui 
assolir per la via de la unilateralitat. Sigui aquesta una Declaració 
Unilateral-d'Independència (DUI), un Referèndum Unilateral 
d'Independència (RUI) o qualsevol altre forma que pretengui convertir 
unes eleccions autonòmiques en un acte plebiscitari o constituent, error 
polític que ha estat posat de manifest per algun dels compareixents. 

11. Per sortir d'aquest cercle tancat en el què no semblen viables a curt 
termini ni l'acord amb el poder constituït de l'estat espanyol, ni la 
unilateralitat, cal posar en marxa mecanismes que permetin un procés 
constituent, en la línia d'algunes experiències comparades. El que 
algunes de les persones compareixents han identificat com un procés 
constituent assumit pel poder constituït com a conseqüència de la 
capacitat de pressió social sobre aquest poder constituït. 

12. Ha estat evident també en les compareixences mantingudes que 
l'inici d'un procés constituent requereix un gran acord en el sí de la 
societat per assegurar que es poden vèncer les resistències del poder 
constituït a encarar canvis i reformes en l'status quo constitucional. 
Ampli acord que, en el cas de Catalunya, xoca amb l'escassa voluntat 
d'ampliar el suport per part d'aquelles forces parlamentàries I polítiques 
que ja han decidit prèviament el resultat del Procés Constituent ai 
marge de l'opinió del conjunt de la ciutadania. 

Rebutjats: 11 vots a favor (CSQP) i 83 vots en contra (JxSí, PPC i 
CUP) 

 

Proposta de conclusions del PPC:  

1. La creació, objectius, composició i desenvolupament d'aquesta comissió 

d'estudi ha constituït una flagrant anomalia democràtica, per quan: 
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a) La Comissió d'Estudi del Procés Constituent es va crear sense un mínim 
consens entre els diferents grups parlamentaris, exigible per tractar-se 
d'una qüestió tant transcendent com la que pretén. 

 

b) És contradictori crear una comissió d'estudi en l'àmbit parlamentari per 
tal d'analitzar com assolir un objectiu que està al marge de l'Estat de Dret i 
sense que aquest objectiu tingui una majoria social que l'avali. 

Rebutjats: 11 vots a favor (PPC) i 83 en contra (JxSí, CSQP i CUP) 
 

c) És una anomalia que en Una comissió d'un Parlament democràtic, no hi 
participindos grups parlamentaris i un tercer ho faci només per evidenciar 
les absències i les discrepàncies formals. 

Rebutjat: 22 vots a favor (CSQP i PPC) i 72 en contra (JxSí i CUP) 
 

d) No es pot considerar que formi part del normal desenvolupament d'una 
comissió d'estudi, que la proposta de Pla de Treball de la mateixa s'oculti 
deliberadament a un grup parlamentari, fins segons abans de la seva 
votació. 

 

e) No és propi d'una comissió d'un Parlament democràtic que només s'hi 
escoltin compareixents que tan sols expressen una única visió, la que 
defensa el grup majoritari, i el més minoritari, del Parlament. 

 

2. Respecte del contingut Comissió d'Estudi del Procés Constituent 
s'extreuen les següents conclusions: 

 

a) L'inici d'un procés constituent a Catalunya per fer efectiva la separació 
de Catalunya de la resta d'Espanya de forma unilateral, és un procés 
inviable tant des del punt de vista jurídic, històric, social com econòmic. 

 

b) El procés que ha expressat el Govern de la Generalitat i els grups que li 
donen suport, a través del "full de ruta", trenca amb el marc jurídic del 
que, democràticament, ens hem dotat els catalans per regir la convivència 
pacífica i democràtica. 

 

c) L'objecte del procés constituent, que és la separació de Catalunya de la 
resta d'Espanya, ignorant els procediments de reforma contemplats a 
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l'ordenament constitucional, vulnera la sobirania nacional i trenca la unitat 
d'Espanya, fonament de la Constitució Espanya, i de l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya. 

 

d) L'execució d'un procés constituent de forma unilateral genera un 
enfrontament entre catalans i, posa en risc el marc de convivència pacífica 
i democràtica. 

 

Finalment, per tots aquests motius constatem que la creació, l'objecte, la 
composició i el funcionament de la Comissió d'Estudi del Procés 
Constituent, l'únic que ha constituït i ha deixat palès, és que ha estat 
indigne d'un Parlament que es regeix pels principis democràtics i de 
respecte a l'Estat de Dret, a la formació de quin ordenament jurídic 
contribueix el mateix Parlament en el seu funcionament ordinari. 

Rebutjats: 11 vots a favor (PPC) i 83 en contra (JxSí, CSQP i CUP) 
 


