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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 LA CUP  SOBRE EL BALANÇ DEL PRIMER ANY DE 

LEGISLATURA PEL QUE FA ALS DRETS, AUTODETERMINACIÓ, REPRESSIÓ I 

FRACÀS DE DIÀLEG AMB L’ESTAT (Tram. 300-00059/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

 
1. Aturar tot diàleg polític amb l’Estat Espanyol que no tingui com a condició prèvia 

el reconeixement del dret a l’autodeterminació, la fi de la repressió, l’allibera-
ment dels presos i preses, i el lliure retorn d’exiliats i exiliades, i el ple exercici 
dels drets socials, civils i polítics.  

 
2. a) Avançar unilateralment en l’exercici de l’autodeterminació, desenvolupant 

sobiranies en tots els àmbits de les polítiques públiques, així com incorporant i 
garantint drets socials per a tothom, sense acceptar les limitacions que puguin 
imposar les institucions de l’Estat Espanyol i el seu marc jurídic.  

 

Rebutjat:  4 vots a favor (CUP), 63 en contra (Cs, PSC-Units, CatECP i 

PPC) i 60 abstencions (JxCat i ERC) 

b) Desobeir el topall de dèficit que marca la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat (LPGE) i el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), que sotmeten les 

autonomies i la seva necessitat de finançament a l’estat central i alhora, al 
pagament imposat per la Troika. 

 
c) Garantir el dret a l’habitatge expropiant els habitatges buits en mans de 
grans tenidors, en favor d’un parc d’habitatge social, i aturant els desnonaments 

a persones i famílies en risc social. Aplicar un salari mínim de 1.200 euros en 
totes aquelles contractacions que depenguin de la Generalitat. Garantir la plena 

igualtat laboral i salarial entre homes i dones. Recuperar i assolir la plena 
sobirania pública de les infraestructures i recursos estratègics, així com dels 
serveis públics bàsics. Reducció d’un mínim del 30% de les taxes universitàries. 

Aturar totes les actuacions sobre el territori de naturalesa especulativa, 
extractivista i depredadora. Crear una banca pública.  

 
Rebutjat:   12 vots a favor (CatECP i CUP), 54 en contra (Cs, PSC-
Units i PPC) i 61 abstencions (JxCat i ERC) 

 

4. a) S’elabori una cartografia, en un període de 90 dies, de la repressió que s’ha 
viscut a Catalunya des de que s’inicià el procés del referèndum de l’1 d’octubre, 
que sigui accessible per a tothom.  

 
b) Que la Generalitat es personi com a acusació particular a totes aquelles 

causes que suposen una vulneració dels drets civils i polítics del nostre poble.  
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Aprovat:  73 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 54 en contra 

(Cs, PSC-Units i PPC) 

 

c) Que la Generalitat deixi de reprimir els moviments socials amb violència poli-
cial i actuacions judicials, i retiri la seva acusació particular de totes aquelles 
causes que reprimeixen i criminalitzen la protesta i la dissidència política.  

 
Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP), 54 en contra (Cs, PSC-Units 

i PPC) i 61 abstencions (JxCat i ERC) 
 

d) Que la Generalitat expulsi de l’espai públic les expressions del feixisme, el na-

zisme, el masclisme, el racisme i l’homofòbia. 

Aprovat:  Unanimitat (127 vots a favor) 

5. No generar desmobilització social, i esdevenir un actor facilitador de les mo-

bilitzacions socials de denúncia de la repressió, de denúncia del feixisme, i de lluita 
pels drets socials, civils i polítics.  

 
6. En el context dels judicis contra els presos i preses polítiques, denunciar i acusar 

l’Estat Espanyol, tant en l’àmbit nacional com internacional, per la seva manca de 

democràcia i per la seva conculcació de drets fonamentals, tot afirmant els drets pels 
quals són acusats i acusades, el dret a l’autodeterminació i el dret a la desobediència.  

 

Aprovat: 73 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 54 en contra 

(Cs, PSC-Units i PPC) 

 


