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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, president, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Saba-

té, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Regla-

ment del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subse-

güents al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-

00002/11). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Referèndum, empara legal i garanties 

a. El Parlament de Catalunya afirma, com ja ha fet en altres ocasions, el dret 

imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació 

b. El Parlament de Catalunya constata que les eleccions celebrades el 27 de 

setembre de 2015 van conformar una majoria parlamentària favorable a la in-

dependència de Catalunya.  

c. El Parlament de Catalunya insta el Govern a la celebració d’ un referèndum 

vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 

2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.  

d. El Parlament de Catalunya es compromet a activar tots els dispositius legis-

latius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per a donar-li al 

mateix temps cobertura legal. Així mateix abans del 31 de desembre del 2016 

es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i execució del 

referèndum. 

e. El Parlament de Catalunya constata que en absència d’acord polític amb el 

govern de l’Estat espanyol, es manté el compromís dels punts c) i d). 
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f. El Parlament de Catalunya insta el Govern a endegar la preparació dels pro-

cediments i reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els 

principis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards interna-

cionals, amb especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda elec-

toral que garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del 

sí i del no a la independència en igualtat de condicions.  

g. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar de 

forma immediata una cimera de totes les forces polítiques i socials favorables 

al dret a l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la definició i 

fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum. 

h. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el text de la ponència 

conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de desembre de 

2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió 

d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema insti-

tucional, la potestat financera i el poder judicial durant el període de transito-

rietat existent entre la proclamació de la República catalana i l’aprovació de la 

Constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent. 

i. El Parlament crearà una Comissió d’experts pel seguiment del procés 

d’autodeterminació, integrada per persones de l’àmbit internacional que hagin 

conegut altres processos similars i/o juristes coneixedors de la matèria. 

j. L’objectiu d’aquesta Comissió serà deixar constància del respecte per les 

garanties democràtiques en tot el procés, incloent el referèndum, per part de 

les institucions catalanes i per part de l’Estat espanyol. 

k. La Comissió es crearà abans d’acabar el 2016 i celebrarà una conferència 

pública per donar a conèixer el seus objectius. 

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016 

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés 

President del GP JS Portaveu del GP JS  

 

Mireia Boya e Busquet Anna Gabriel i Sabaté 

Presidenta del GP CUP-CC Portaveu del GP CUP-CC 

 


