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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE JxCat SOBRE L’ENQUESTA DEL CENTRE 

D’ESTUDIS D’OPINIÓ ‘PERCEPCIÓ SOBRE EL DEBAT TERRITORIAL A 

ESPANYA’ (302-00184/12)  

 

El Parlament de Catalunya: 

 

1. Afirma que el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol és un conflicte de 

naturalesa política que només pot ser resolt amb eines democràtiques i per la 

via del diàleg i la negociació. 

Aprovat: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 57 vots en contra 

(Cs, PSC-Units i PPC) 

2. Manifesta que cal promoure les iniciatives i els compromisos polítics necessaris 

per acordar una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l’Estat 

espanyol, seguint l’Acord Nacional per l’exercici del dret a l’autodeterminació i 

l’amnistia que el Govern ha d’impulsar en el termini més breu possible. 

Aprovat:   67 vots a favor (JxCat, ERC i CUP), 57 vots en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) i 7 abstencions (CatECP) 

3. Constata que és imprescindible el reconeixement institucional, al màxim nivell, 

entre el Govern de Catalunya i el govern espanyol. Cal, en aquest sentit, una 

interlocució política sòlida entre la presidència de la Generalitat i la presidència 

espanyola. 

Aprovat: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 57 vots en contra 

(Cs, PSC-Units i PPC) 

4. Considera que, arran dels antecedents, per tal de dotar de garanties aquest 

diàleg entre iguals i donar visibilitat i efectivitat a les negociacions, així com 

vetllar pel compliment dels acords, es requereix d’una mediació internacional.  

Aprovat:   67 vots a favor (JxCat, ERC i CUP), 57 vots en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) i 7 abstencions (CatECP) 

5. Emplaça a tots els actors de l’independentisme a participar d’un espai a on es 

pugui debatre què i en quines condicions el President de la Generalitat i el 

Govern de Catalunya poden negociar amb el Govern espanyol. 

Rebutjat:  63 vots a favor (JxCat i ERC), 64 vots en contra (Cs, PSC-

Units, CatECP i PPC) i 4 abstencions (CUP)  

6. En la conjuntura actual de retrocés i amenaça sobre els principals drets que 

fonamenten qualsevol democràcia, exigeix: 

a. Posar fi a la repressió i a la retallada de drets civils i polítics que pateix 
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la societat catalana. 

b. Revertir la regressió democràtica i assolir un compromís polític 

transversal per a la desfranquització del conjunt de l'arquitectura política 

constitucional de l'Estat espanyol. 

c. Promoure un cordó sanitari a la ultradreta per evitar la seva 

normalització política a les institucions. 

    Acceptada esmena 2 del GP Republicà en relació al punt 6 

Aprovats: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 57 vots en 

contra (Cs, PSC-Units i PPC) 

6bis.  Denuncia que la repressió resultant de l'aplicació de l'article 155 de la CE 

en contra del Govern i del Parlament de Catalunya ha enviat a l'exili i ha 

sentenciat a presó homes i dones de pau que són actors essencials per a la 

resolució democràtica d'aquest conflicte polític. 

Acceptada esmena 3 del GP Republicà d’addició d’un punt 6bis 

Aprovat:   67 vots a favor (JxCat, ERC i CUP), 57 vots en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) i 7 abstencions (CatECP) 

7. Reitera que cal complir tots els compromisos i les obligacions legals que l'Estat 

espanyol té contrets Catalunya, sense que hi hagi cap contraprestació a canvi 

per part de Catalunya, atès que són obligacions i deutes pendents de l'Estat. 

Transacció entre el text del punt 7 de la moció i l'esmena número 4 del GP 

Republicà 

Aprovat: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 57 vots en contra 

(Cs, PSC-Units i PPC) 

8. Qualifica de cop d’Estat l’intent de la Junta Electoral Central i del Tribunal 

Suprem d’inhabilitar el Molt Honorable President, Quim Torra, contravenint la 

voluntat política dels catalans i de les catalanes. 

Aprovat:   67 vots a favor (JxCat, ERC i CUP), 57 vots en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) i 7 abstencions (CatECP) 

9. Rebutja la resolució del Tribunal Suprem que pretén inhabilitar el Molt 

Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. 

10. Rebutja la resolució de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de retirar 

l’acta de diputat del President Torra i expedir-ne una pel següent de la llista 

electoral. 
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11. Denuncia que, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea que estableix la doctrina sobre la immunitat d ’ Oriol Junqueras, el 

vicepresident encara no hagi pogut anar a prendre possessió de l’acta 

d’eurodiputat, vulnerant-se així els seus drets i comportant desobediència per 

part de la justícia espanyola respecte els mandats de la justícia europea. 

Transacció entre el text del punt 11 de la moció i l'esmena número 7 del GP 

Republicà 

11.bis Així mateix, el Parlament de Catalunya denuncia i rebutja el suplicatori del 

Jutge Pablo Llarena de l'Audiència Nacional al Parlament Europeu per poder 

processar a Espanya Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, que 

comporta un nou atac als seus drets civils i polítics, així com als drets 

democràtics dels seus electors i electores. I reclama al Parlament Europeu que 

garanteixi la preservació de tots aquests drets, fent-los prevaldre per sobre de 

decisions Judicials polititzades i amb greus dèficits democràtics. 

Transacció entre el text de la moció i l'esmena número 1, d'addició d'un punt 11 

bis, presentada conjuntament pel GP Republicà, SP de la Candidatura d'Unitat 

Popular - Crida Constituent 

12. Denuncia la injustícia i la manca de fonament de la presó condicional i de 

les greus mesures d’aïllament als detinguts i detingudes el 23 de setembre 

davant d’una falsa causa de terrorisme i donarà suport a les accions polítiques 

i jurídiques per exigir-ne la seva responsabilitat, manifestant que la manca de 

llibertat injustificada és absolutament irreparable. 

Aprovats: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 57 vots en 

contra (Cs, PSC-Units i PPC) 

 

 


