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A LA MESA DEL PARLAMENT

Quim Arrufat  Ibáñez,  portaveu adjunt  del  Grup Mixt,  d’acord  amb el  que estableix

l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la

Interpel·lació al  Govern sobre el  9N i  l’obertura d’un procés constituent (tram. 300-

00229/10). 

MOCIÓ

La negació permanent del govern de l’estat espanyol al dret a decidir dels catalans i

catalanes sobre el futur polític del país comporta que qualsevol intent de posada en

pràctica  de  l’exercici  democràtic  d’una  consulta,  no  es  pugui  exercir  amb  plenes

garanties. Així, en absència de  plenes llibertats polítiques, han de ser les institucions

pròpies les que generin les condicions per  a poder superar les limitacions legals  i

constitucionals espanyoles. 

En aquest moment, i un cop passat el 9N, el que sí es pot garantir,  perquè tan sols

depèn de la voluntat dels agents polítics i socials, són les garanties democràtiques que

haurien de regir el procés constituent.  Un procés que definís els mecanismes i les

eines necessàries per decidir quin és el model de país que volem i quines són les

alternatives  que  posaran  fi  a  la  crisi  econòmica,  social  i  democràtica  on  estem

immersos.

Per garantir l’èxit del procés aquest hauria de ser molt escrupolós a l’hora d’escoltar a

la societat catalana.  S’hauria de garantir  que les persones fossin les protagonistes

d’aquest i per tant, que les realitats socials i la pluralitat d’opinions polítiques existents

al  país fossin  tingudes en compte a l’hora de construir  estructures,  plantejar  nous

models econòmics i socials,  i establir els mecanismes adients per donar resposta i

omplir  de  contingut  aquest  procés  constituent.  En  aquest  sentit,  es  poden  també

considerar els Informes que contenen el Llibre Blanc elaborat pel Consell Assessor per

a la Transició Nacional.

Entenem,  per  tant,   que  per  iniciar  un  procés  constituent  radicalment  democràtic

aquest hauria de tenir unes característiques bàsiques, necessàries i fonamentals que

serien: transparència, participació, publicitat, pluralitat i dret a decidir. 
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La construcció democràtica del nou país només serà possible a partir de la participació

popular, garantint més drets, més llibertats i més justícia social.

Per tot això;

 
1 El  Parlament  de Catalunya  felicita  el  poble  de  Catalunya  per  la  jornada  cívica,

democràtica i pacífica que va tenir lloc el 9 de novembre. Així mateix, reconeix el
procés participatiu del 9-N com una expressió àmplia i clara i d’exercici a favor del
dret a dedidir. Per això, el Parlament constata la voluntat de la majoria del poble de
Catalunya de ser reconegut com a subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb
totes les conseqüències. El Parlament també vol reconèixer a tots els participants i
voluntaris  en  la  jornada  del  9-N  la  seva  valentia  alhora  de  sobreposar-se
democràticament a les impugnacions i amenaces del govern i les institucions de
l’Estat, en una clara esmena ciutadana a l’Estat per la seva negació persistent del
dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur polític.

2 El Parlament de Catalunya: 

A) Rebutja l’actuació de la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, senyora
Llanos de Luna, per considerar que s’ha extralimitat en les seves funcions  i que
ha amenaçat a Ajuntaments i directors d’instituts, i insta al Govern a estudiar els
mecanismes legals que convingui aplicar per defensar les competències de la
Generalitat afectades.

B) Reitera  l’exigència  de  dimissió  de  la  Delegada  del  Govern  de  l’Estat  a
Catalunya.

3 El Parlament rebutja frontalment qualsevol intent d’exigència de responsabilitats per
via judicial en relació al procés participatiu del 9 de novembre, que se situa en la
línia  d’actuació  del  Govern  del  PP  de  criminalització  de  les  mobilitzacions
ciutadanes, i n’assumeix de forma solemne i col•lectiva totes les conseqüències que
se’n poguessin derivar.

4 El Parlament de Catalunya insta el  Govern de la Generalitat  a adreçar-se a les
institucions i  a  la  comunitat  internacional  per traslladar-los el  resultat  del procés
participatiu del 9-N, que encara resta obert fins el proper 25 de novembre, el qual va
donar  els  següents  resultats  provisionals,   majoritàriament  a  favor  de  la
independència Sobre un total  de 2.305.240 vots emesos:  Sí-Sí  80,76%; Sí-No
10,07%; No 4,54%; Sí-en blanc i “altres” 4,62%. Així mateix, valora de forma molt
positiva la presència de delegacions d’observadors internacionals que han elaborat
un informe sobre el desenvolupament de la jornada. 
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5 El  Parlament  de  Catalunya  insta  el  Govern  de  la  Generalitat  a  que,  després
d’obtenir el mandat democràtic necessari , encarregui a un grup de treball designat
de  forma  conjunta  pel  Parlament  de  Catalunya  i  per  agents  polítics  i  socials
representatius  de  la  pluralitat  del  teixit  existent,  la  redacció  del  procediment
democràtic i participatiu que ha de regir el procés constituent. El disseny d’aquest
procés participatiu, que tindrà en compte els treballs del Consell Assessor per a la
Transició Nacional, ha de contemplar els mecanismes, les condicions, el format, els
temps, espais i procediments de debat i decisió populars sobre la redacció d’unes
noves  bases  constituents  de  la  futura  República,  si  aquesta  fos  la  voluntat
majoritària dels catalans i les catalanes.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2014

Quim Arrufat Ibáñez

Portaveu adjunt del Grup Mixt  
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