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Text i votacions de la proposta de resolució per l’acord i el 

canvi (PSC-Units) 

 

1.  El Parlament de Catalunya Considera obert el termini de dos mesos establert a 

l’article 4.6 de la llei 13/2008 de la Presidència de la Generalitat i del Govern finit el 
qual, si no s’hagués procedit a investir un president o presidenta de la Generalitat, 

s’haurà de procedir a convocar noves eleccions.  

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 68 en contra (JxCat, ERC i CUP) i 8 

abstencions (CatECP) 
 

2.  El Parlament de Catalunya manifesta: 

a)  La necessitat que, després de les eleccions celebrades el passat 21 de 
desembre, el Parlament investeixi al més aviat possible un President o 
Presidenta de la Generalitat de Catalunya que pugui exercir legalment i plena 

les seves funcions i sigui capaç de formar un govern estable que, amb respecte 
al marc constitucional i conforme a l’Estatut d’Autonomia, desenvolupi les seves 

competències amb l’objecte de restablir urgentment el normal funcionament de 
l’autogovern de Catalunya i el diàleg institucional i polític, treballi per resoldre 
els problemes i necessitats de la ciutadania catalana i es comprometi amb el 

desenvolupament econòmic i la cohesió social a Catalunya. 

Rebutjat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 67 en contra (JxCat, ERC i 

CUP)  

 

b)  Que la formació d’un Govern de la Generalitat ha de suposar l’aixecament 
de les mesures autoritzades pel Senat en desplegament de l’article 155 CE. 

Rebutjat: 20 vots a favor (PSC-Units i PPC) i 76 en contra (JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

i 36 abstencions (Cs) 

 

c)   Que és necessària la normalització de les relacions institucionals entre el 
Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, mitjançant els 

mecanismes bilaterals i multilaterals existents, sense renunciar a obrir tants 
àmbits de diàleg i negociació com siguin necessaris, sense vetos ni exclusions. 

d)  Que només seguint un camí de diàleg, negociació i pacte es pot arribar a 
una solució satisfactòria capaç d’aconseguir el suport de grans majories. Per 

aquesta i moltes altres raons, el Parlament de Catalunya rebutja de ple 
qualsevol imposició o proposta unilateral o il·legal. Que és necessari, per tant, 

l’establiment d’un diàleg entre totes les formacions polítiques catalanes amb 
representació parlamentària a fi de reconduir la situació política a Catalunya. 

Rebutjat: 28 vots a favor (PSC-Units, CatECP i PPC) i 68 en contra (JxCat, ERC i CUP) 

i 36 abstencions (Cs) 
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e)   Que per tal d'actuar d'acord als principis democràtics és necessari defensar 

el respecte a  la llei i els seus procediments de reforma garantint així la nostra 
llibertat enfront de l'arbitrarietat 

Transacció PSC-Units i Catalunya en comú Podem 

Rebutjat: 62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 69 en contra (JxCat, ERC, 

CUP i 1 diputat de Cs) i 1 abstenció (Cs) 

 


