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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 CSQP SOBRE EL COMPLIMENT DE L’APARTAT 
I.1.2, “EXIGÈNCIA SOCIAL DE CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM”, DE LA 
RESOLUCIÓ 306/XI, SOBRE L’ORIENTACIÓ POLÍTICA GENERAL DEL GOVERN 
 

Primer . El Parlament de Catalunya constata que existeix un mandat 
democràtic vigent, d'acord amb la Resolució 306/XI aprovada en el debat de Política 
General, que insta a la celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, 
que tingui les màximes garanties d’inclusió per al conjunt de la societat catalana en la 
convocatòria, la formulació i l’organització, que estimuli la més àmplia participació i 
que cerqui el reconeixement previ de la Unió Europea i de la comunitat 
internacional, amb l’objectiu que, d’aquesta consulta, se’n desprenguin efectes 
polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat democràtica expressada per la 
ciutadania. 

Segon. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya perquè reiteri al 
Govern de l'Estat Espanyol la voluntat de celebrar aquest referèndum de 
forma pactada i acordada políticament amb el govern de l'Estat Espanyol i d'acord 
amb les vies legals que existeixen en el marc constitucional espanyol. 

Aprovats: 73 vots a favor (JxSí i CSQP), 51 en contra (Cs, PSC i PPC) i 10 
abstencions (CUP) 
 

Tercer. El Parlament de Catalunya constata l’enrocament de l’Estat Espanyol i 
les seves institucions en la negativa a la celebració pactada d’un referèndum, amb 
comportaments clarament autoritaris i que vulneren els drets democràtics de la 
ciutadania. Un comportament que provoca greus dificultats a les institucions catalanes 
en el desenvolupament dels mandats del Parlament de Catalunya. 

Aprovat: 83 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 50 en contra (Cs, PSC i PPC) 
 

Quart. El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya perquè posi 
en coneixement de la Comissió de Venècia la voluntat majoritària dels ciutadans 
de Catalunya expressada en el mandat del Parlament sobre la celebració d'aquest 
referèndum  pactat i acordat. 

Cinquè. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern català 
a posar en marxa les iniciatives oportunes per disposar de l’assessorament, 
reconeixement i aval de la Comissió Europea per la Democràcia a través 
del Dret (Comissió de Venècia) pel que fa a les condicions que hauria de 
complir la convocatòria del referèndum per reunir  els requisits establerts en el 
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Codi de Bones Pràctiques de la Comissió de Venècia. Entre d’altres i 
especialment pel que fa als següents aspectes: 

1. La naturalesa i tipologia de la norma que ha de donar cobertura legal a 
la convocatòria del referèndum i els efectes d’un possible conflicte amb una 
normativa de rang superior (en referència als requisits establerts en apartat III. 
paràgraf 1. -Estat de Dret- del Codi de Bones Pràctiques). 
 

2. El termini previ mínim entre l’aprovació o modificació de la normativa 
reguladora del referèndum i la data de la seva celebració (en referència 
als requisits establerts en l’apartat II.2 b sota la denominació de “nivells 
reguladors  i estabilitat de la llei sobre el referèndum en el Codi de Bones 
Pràctiques). 
 

3. Característiques i requisits, d’independència i imparcialitat, que ha de 
reunir l’òrgan que organitzi el referèndum (en referència al que determina 
sobre el particular el Codi de Bones pràctiques en el seu apartat II.3.1)  
 

4. Característiques que ha de complir el cens electoral, pel que fa al seu 
caràcter públic i a la seva elaboració amb caràcter previ a la votació i mai el dia 
de la votació. I també en relació als criteris d’edat, nacionalitat i residència que 
ha de complir el cens electoral. (en referència al que determina el Codi de Bones 
pràctiques en els apartats I.1.1 i I.1.2) 
 

5. Criteris i condicions que ha de complir la campanya del referèndum pel 
que fa a la garantia d’igualtat d’oportunitats entre els partidaris i adversaris de 
la proposta sotmesa a referèndum i a la utilització de recursos públics en el 
finançament de la campanya. (en referència al que determina el Codi de Bones 
pràctiques en l’apartat I.2.2 i  3.1 b)) 
 

6. Condicions que s’han de donar per considerar que es garanteix la 
igualtat d’oportunitats en relació a la cobertura dels mitjans de 
comunicació – especialment els públics- i neutralitat de les autoritats 
convocants del referèndum. (en referència al que determina el Codi de Bones 
pràctiques en els apartats I.2.2 i I.3.1) 
 

7. Condicions que ha de reunir la pregunta sotmesa a referèndum, en 
especial pel que fa referència a la claredat de la mateixa, a la possibilitat de que 
sigui una pregunta binària o a la possibilitat d’existència de més alternatives. 
(en referència al que determina el Codi de Bones pràctiques en l’apartat III.2). 
 

8. Determinació del període mínim que ha d’existir entre l’aprovació del 
text sotmès a referèndum i la posada a disposició de la informació als votants 
sobre els arguments a favor i en contra i les butlletes de votació d’un costat i la 
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data de celebració del referèndum d’un altre. (en referència al que 
determina el Codi de Bones pràctiques en l’apartat 3.1 d) i e) ) 
 

9. Criteris per atorgar validesa al resultat del referèndum pel que fa 
referència als percentatges de vots emesos, vots computats, en relació als 
quòrums mínims de participació i quòrums mínims d’aprovació. (en referència al 
que determina el Codi de Bones pràctiques en l’apartat III.7) 
 

10. Criteris per determinar si existeix en la Llei d’aprovació i convocatòria 
del referèndum els elements imprescindibles per conèixer i valorar els efectes 
polític i jurídics del referèndum i dels seus resultats. (en referència al que 
determina el Codi de Bones pràctiques en l’apartat III.8)  
 

Aprovats: 73 vots a favor (JxSí i CSQP), 51 en contra (Cs, PSC i PPC) i 10 
abstencions (CUP) 
 

Sisè. El Parlament acorda donar suport a les mobilitzacions que amb caràcter 
unitari pugui convocar en defensa de la convocatòria i celebració del referèndum el 
Pacte Nacional pel Referèndum.  

Aprovat: 83 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 50 en contra (Cs, PSC i PPC) 
 

TRANSACCIONADA AMB TOTES LES ESMENES DE JS 

 

 

 

 


