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Text i votacions de la proposta de resolució pel diàleg i la 
reconciliació (PSC-Units) 
 

1. El Parlament de Catalunya constata: 
 

a. Que el resultat de les eleccions torna a atribuir, tot i que minvada pel lleuger 
descens en el percentatge de sufragis, una majoria parlamentària a les forces 
independentistes. El resultat també constata, de nou, la inexistència d'un 
mandat democràtic per a la secessió unilateral i confronta a totes les 
formacions polítiques amb la necessitat de reconèixer la realitat del país i cercar 
una sortida dialogada al bloqueig institucional i polític existent. Qualsevol intent 
de construir una legitimitat paral·lela, encara que es pretengui simbòlica, que 
reconeixeria tan sols una part de la ciutadania catalana i negaria una altra, està 
abocada al fracàs i ens endinsa en el conflicte i el perpetua, com ho faria el 
pretendre ignorar els anhels i les demandes que han impulsat les majories 
independentistes al Parlament des de 2012.  

Rebujat: 25 vots a favor (PSC-Units i CatECP), 68 en contra (JxCat, 
ERC i CUP) i 39 abstencions (Cs i PPC) 

 

b. Que molta gent, a Catalunya, ha sentit que el projecte independentista 
s’impulsava sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a l’Estat 
de dret i als principis democràtics, i s’ha sentit violentada per l’acció unilateral 
de la majoria parlamentària independentista. 

Rebujat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 68 en contra 
(JxCat, ERC i CUP) 

 

c. Que també molta gent a Catalunya s’ha sentit ignorada i menystinguda per la 
manca de resposta política a les seves demandes, per la judicialització de la 
vida política i per actuacions policials com les de l’1 d’octubre. En aquest sentit, 
la situació de presó preventiva en la que es troben alguns dels dirigents 
independentistes, o les circumstàncies en les que es troben les persones que 
van decidir marxar a l’estranger davant dels processos judicials en els que es 
trobaven immerses, han contribuït a exasperar amplis sectors socials. 

Rebujat: 25 vots a favor (PSC-Units i CatECP) i 107 en contra (Cs, 
JxCat, ERC, CUP i PPC)  

 
2. El Parlament de Catalunya manifesta: 
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a. La necessitat de restablir consensos bàsics en la societat catalana, que es troba 
actualment profundament dividida. 

Rebujat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 68 en contra 
(JxCat, ERC i CUP) 

 

b. La necessitat d’establir un marc de diàleg entre les forces polítiques i socials 
catalanes a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig actual, que 
estableixi les pautes d’un procés de reconciliació nacional després 
d’esdeveniments tan traumàtics com els viscuts els darrers mesos. 
Rebujat: 25 vots a favor (PSC-Units i CatECP), 71 en contra (JxCat, 
ERC, PPC i CUP) i 36 abstencions (Cs) 
 

c. La necessitat d’establir projectes polítics col·lectius que puguin ser àmpliament 
compartits per la societat catalana, mitjançant un constant esforç de diàleg, 
negociació i pacte. Per aquesta i moltes altres raons, el Parlament de Catalunya 
rebutja qualsevol proposta unilateral o il·legal. 

Rebujat: 28 vots a favor (PSC-Units, CatECP i PPC), 68 en contra 
(JxCat, ERC i CUP) i 36 abstencions (Cs) 
 

d. 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. (S’ACCEPTA L’ESMENA DEL GP CatECP) 

Rebujat: 62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i un diputat del 
PPC) i 70 en contra (JxCat, ERC, CUP i PPC) 

 

e. Que és necessari que els poders públics garanteixin en tot moment els valors 
constitucionals bàsics, els drets fonamentals de tota la ciutadania, i respectin 
els textos internacionals que han estat signats i ratificats. 

Rebujat: 64 vots a favor (Cs, PSC, CatECP i PPC) i 68 en contra 
(JxCat, ERC i CUP) 

 

f. Que els conflictes polítics s’han de resoldre en el marc de la política, i no 
trobaran solució en la seva judicialització.  

Rebujat: 25 vots a favor (PSC-Units i CatECP) i 107 en contra (Cs, 
JxCat, ERC, CUP i PPC)  
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g) El Parlament de Catalunya condemna els actes vandàlics contra seus de partits 
polítics, els insults, amenaces, agressions o l'assetjament contra grups i individus, 
entre els quals molts electes que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, 
rebutja els actes vandàlics o violents que s'han produït en concentracions i 
manifestacions celebrades en els darrers mesos a Catalunya. (ESMENA 
TRANSACCIONAL AMB ESMENA 2 DEL SP PPC) 

Rebujat: 63 vots a favor (Cs, PSC, CatECP i PPC) i 68 en contra 
(JxCat, ERC i CUP) 

 

 

 

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 
 


