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Text i votacions de la proposta de resolució sobre el 

restabliment de l’autogovern, la sobirania del Parlament i 

el desbloqueig (CatECP) 

 

Primer. El Parlament de Catalunya s’afirma en la seva representació de la 

ciutadania de Catalunya, representació que no pot ser substituïda per altres 

organismes, com a espai de diàleg i solucions, i emplaça al seu òrgan de govern, 

la Mesa del Parlament, a preservar aquesta representació així com totes les 

funcions que se’n deriven. 

Aprovat: 55 vots a favor (ERC, PSC-Units, Cat-ECP), 44 en contra (Cs, CUP, PPC 

i 1 diputat de JxCat) i 32 abstencions (JxCat) 

 

Segon. El Parlament de Catalunya es referma en la defensa del model d’escola 

pública catalana i en el seu model lingüístic com a conquesta popular assolida als 

anys vuitanta, que no pot ser posat en qüestió per decisions preses pel Govern de 

l’Estat fora de les seves competències. En el mateix sentit el Parlament estableix 

que no es poden destinar diners públics a aquells models educatius que 

segreguen per sexe. 

Aprovat: 91 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 39 en contra 

(Cs i PPC) i 1 abstenció (diputat PSC-Units) 

 

Tercer. El Parlament de Catalunya insta el seu President, com a única autoritat 

elegida pel propi Parlament resultant de les eleccions del 21 de desembre, a 

emprendre totes aquelles iniciatives que permetin un desbloqueig efectiu de la 

situació actual de l’autogovern de Catalunya. 

Aprovat: 59 vots a favor (ERC, PSC-Units, CatECP i PPC), 40 en contra (Cs i CUP) 

i 33 abstencions (JxCat) 

 

Quart. El Parlament de Catalunya declara la urgència de l’establiment d’un Govern 

efectiu a partir d’una presidència elegida pel Parlament per encarar el 

restabliment de l’autogovern de Catalunya actualment intervingut.  

Aprovat: 59 vots a favor (ERC, PSC-Units, CatECP i PPC), 40 en contra (Cs i CUP) 

i 33 abstencions (JxCat) 

 

Cinquè. El Parlament de Catalunya evidencia la urgència d’engegar un debat 

públic, obert i transparent davant la ciutadania que avaluï els diferents poss ibles 

escenaris de sortida del bloqueig. 

Rebutjat: 28 vots a favor (PSC-Units, CatECP i PPC) i 104 en contra (Cs, JxCat, 

ERC i CUP)  
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Sisè. L’autogovern de Catalunya és l’encarnació d’una llarga aspiració i alhora una 

eina de la que ens dotem tots els catalans i catalanes per la construcció d’una 

societat més justa, més lliure i més democràtica. Aquesta aspiració es concreta 

avui en treballar de forma decidida per trobar les eines adequades per 

desenvolupar les demandes de més i millor autogovern, així com la millora de 

l’estat del benestar tan malmès durant els darrers anys i la reactivació de 

l’economia en un model productiu que fugi de la precarietat i estigui arrelat al 

país. 

Rebutjat: 24 vots a favor (PSC-Units i Cat-ECP) i 107 vots en contra (Cs, JxCat, 

ERC, CUP i PPC) 

 

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

resolució aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

 


