
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

  06/02/2020 

 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-UNITS SOBRE EL BALANÇ DE L’ACCIÓ DEL 

GOVERN (302-00180/12)  

 

El Parlament de Catalunya: 

1. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reprendre la interlocució 

amb el Govern d’Espanya recentment constituït, mitjançant els òrgans 

multilaterals i bilaterals existents. 

Rebutjat:  24 vots a favor (PSC-Units i CatECP) i 108 en contra (Cs, 

JxCat, ERC, CUP i PPC) 

2. Insta el President del Govern de la Generalitat de Catalunya a tenir en 

consideració la diversitat d’opinions expressades en la reunió de l’Espai de 

Diàleg del passat divendres 17 de gener a l’hora de plantejar 

posicionaments o propostes en la nova Mesa de diàleg, negociació i acord 

entre Governs que s’ha de convocar a partir dels acords subscrits amb 

ocasió del debat d’investidura al Congrés dels Diputats, així com a 

incrementar els esforços per recuperar el diàleg amb el conjunt de les 

forces polítiques de Catalunya i per incorporar, per tant, tots els grups 

parlamentaris a l’esmentat Espai de Diàleg. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP CatECP 

Rebutjat:  24 vots a favor (PSC-Units i CatECP) i 108 en contra (Cs, 

JxCat, ERC, CUP i PPC) 

3. Insta el Govern a treballar per la reconciliació civil tot garantint que les 

institucions de la Generalitat de Catalunya representen al conjunt de la 

ciutadania, i desistint de tot intent de promoure o donar alè a qualsevol 

intent de posar en marxa una institucionalitat paral·lela, ni que ho sigui tan 

sols en aparença. 

Rebutjat:  64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 68 en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

4. Constata la manca de respecte del Govern de la Generalitat pels acords 

presos pel Parlament de Catalunya durant la present legislatura, atès 

l’incompliment de molts d’aquests acords. 

Rebutjat:  60 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP), 68 en contra 

(JxCat, ERC, CUP) i 4 abstencions (PPC) 

5. Constata l’incompliment del Pla de Govern, l’esgotament i desorientació 

estratègica del Govern, i declara que el millor que podria fer el Govern és 
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convocar unes eleccions al Parlament de Catalunya a la major brevetat 

possible. 

Rebutjat:  57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 68 en contra 

(JxCat, ERC, CUP) i 7 abstencions (CatECP) 

 

 


