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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenta les 

següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre l’aplicació 

de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efec-

tes (tram. 255-00004/11). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

1.PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER L’ACORD I EL CANVI 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977 van obrir el camí al retorn 

del president Tarradellas, fet que comportava no només una reivindicació histò-

rica que trencava definitivament amb el règim franquista sinó, sobretot, l’inici 

de la recuperació de les institucions d’autogovern que es plasmarien en la Cons-

titució de 1978 i l’Estatut de 1979. 

Més de 35 anys després, recollint l’experiència acumulada per la Generalitat i 

intentant donar curs a una demanda de més autogovern i millor finançament, va 

ser votat en referèndum per la ciutadania catalana l’Estatut de 2006, elaborat i 

aprovat al Parlament i, posteriorment, negociat i aprovat per les Corts Generals. 

No obstant això, la frontal oposició del PP a aquest Estatut i la sentència que va 

alterar allò que havia votat la ciutadania, van acabar per desbaratar l’intent de 

renovar el pacte dels anys 1978 i 1979. 

El 2012, la victòria electoral de les forces independentistes a les eleccions al 

Parlament de Catalunya va suposar l’inici d’un procés de secessió aguditzat pro-

gressivament per la falta de diàleg entre els governs d’Espanya i de la Generali-

tat. El 2015, unes noves eleccions al Parlament de Catalunya, qualificades de 

“plebiscitàries” pels independentistes (que van obtenir una majoria absoluta en 

escons però no en vots) han accelerat el procés de l’anomenada “desconnexió” 



 

Grup Parlamentari Socialista 

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple 
2 

que ha derivat en la convocatòria d’un referèndum sobre la independència, uni-

lateral, il·legal i sense garanties democràtiques, que es  va realitzar el passat dia 

1 d’octubre. 

Per superar l’enfrontament entre l’immobilisme del govern central i la deriva 

independentista unilateral, cal obrir un nou escenari de diàleg i propostes con-

cretes que ha de culminar en una reforma federal, que permeti unir un profund 

autogovern de les entitats territorials amb la unitat d’Espanya i el millor reconei-

xement de la realitat plurinacional de l’Estat, sense afectar la sobirania del poble 

espanyol ni la igualtat de drets entre tota la ciutadania, i que alhora serveixi per 

aprofundir en el caràcter democràtic de l’Estat i per garantir el seu caràcter so-

cial. 

Davant la falta de lideratge dels governs d’Espanya i Catalunya, ha arribat el 

moment de subratllar l’existència d’una alternativa ben diferent de la falsa dis-

juntiva entre immobilisme i independència. Totes les forces polítiques han de 

superar l’actual manca de diàleg i de propostes.  

Des d’ara mateix s’han de prendre decisions que contribueixin a revertir els 

efectes perniciosos de cinc anys d’absència de política i de diàleg entre els go-

verns d’Espanya i de la Generalitat. Ambdós governs han d’obrir vies de diàleg i 

negociació per a donar resposta als conflictes pendents. 

S’ha de posar en marxa des d’aquest moment un procés d’enfortiment de l’au-

togovern de Catalunya, de millora del seu finançament, de millor reconeixement 

de la seva personalitat nacional i del seu paper motor del conjunt d’Espanya. 

És necessari impulsar la renovació del pacte constitucional i estatutari, superant 

el conflicte i l’actual situació de bloqueig, per a arribar a una solució satisfactòria 

per a Catalunya i el conjunt d’Espanya. 

El finançament autonòmic està en l’origen de bona part dels problemes que hi 

ha en aquests moments. El Govern del PP porta anys incomplint la seva obligació 

de negociar un nou sistema de finançament imposant a les comunitats autòno-

mes un excessiu esforç de reducció del dèficit i fent que el problema sigui cada 

any més urgent. 

Per altra banda, la inversió en infraestructures és essencial per a la vertebració i 

la cohesió social i econòmica d’un territori. Garanteix la mobilitat dels seus ciu-

tadans i les seves ciutadanes, contribueix a la generació d’ocupació i dinamitza 

l’economia incrementant la competitivitat de sectors tan importants com l’in-

dustrial, el logístic o el turístic. 

No obstant això, en els últims anys, la manca de recursos ha alentit o paralitzat 

algunes de les inversions programades per a Catalunya que s’havien impulsat 
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amb la intenció de donar resposta a algunes necessitats històriques i pal·liar el 

dèficit existent en matèria de transport viari i ferroviari. 

Espanya necessita una reforma profunda de la Constitució de 1978. A més de la 

necessària modernització i actualització del text, la transformació d’Espanya en 

un Estat plenament federal ha de servir també per aprofundir en la seva essència 

democràtica i per garantir el seu caràcter social, responent als anhels de canvi 

d’una majoria de catalans, així com d’una majoria d’espanyols. 

Aquesta reforma constitucional ha de preveure, en allò referit a l’organització 

territorial de l’Estat, almenys quatre grans qüestions: el reconeixement de les 

aspiracions nacionals de Catalunya; unes noves regles per al repartiment com-

petencial que millorin l’autogovern de la Generalitat des del respecte i la lleialtat 

institucional; un acord sobre el finançament autonòmic que doti de recursos 

necessaris per al sosteniment de les grans polítiques públiques; i l’establiment 

d’un Senat federal com a mecanisme de representació territorial de les comuni-

tats autònomes facilitant així la seva participació en la presa de decisions en 

l’àmbit estatal. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya manifesta: 

 

La necessitat que Catalunya i el conjunt d’Espanya segueixin progressant des 

del respecte mutu i una col·laboració cada vegada més fraternal.  

Que només seguint un camí de diàleg, negociació i pacte es pot arribar a una 

solució satisfactòria capaç d’aconseguir el suport de grans majories, tant a Ca-

talunya com al conjunt d’Espanya. Per aquesta i moltes altres raons, el Parlament 

de Catalunya rebutja de ple qualsevol proposta unilateral o il·legal. 

Que és necessari defensar el compliment de la llei perquè només hi ha demo-

cràcia des del respecte a la legalitat, que garanteix la nostra llibertat enfront de 

l’arbitrarietat del poder. 

Que la solució definitiva a l’actual situació de confrontació passarà per una re-

forma constitucional que faci d’Espanya un Estat federal. En aquest camí, cal 

avançar fins a reconèixer plenament el seu caràcter plurinacional, pluricultural i 

plurilingüe. 
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Que el nou pacte constitucional ha de ser sotmès al vot de la ciutadania, com a 

ratificació de la seva voluntat per verificar l’existència d’un suport majoritari tant 

a Catalunya com al conjunt d’Espanya. 

 

Desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

 

El Parlament de Catalunya impulsarà davant les Corts Generals: 

La reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, incorporant-hi les previsions 

sobre el Consell de Justícia de Catalunya i configurant-lo com una instància des-

concentrada del mateix Consell General del Poder Judicial. 

La derogació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Soste-

nibilitat de l’Administració Local que va aprovar el Partit Popular i l’aprovació 

d’una nova normativa per a les entitats locals, que garanteixi plenament l’auto-

nomia local i la suficiència financera, així com les competències autonòmiques 

en aquest àmbit reconegudes en els diferents Estatuts d’autonomia. En concret, 

per al cas de Catalunya, que reconegui la institució de les vegueries com a entitat 

local diferent de la província i que ajusti la delimitació provincial a les vegueries 

projectades tal com recull el seu Estatut. 

La reforma de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i de la Llei d’Hi-

sendes Locals i, si escau, la LOFCA i la Llei General Tributària per a reconèixer a 

la Generalitat la capacitat legislativa per establir i regular tributs propis dels go-

verns locals. 

La presentació d’una proposició de llei a les Corts Generals que contempli la 

necessitat d’un acord previ amb els governs autonòmics per a les inversions 

estatals en matèria de béns i equipaments culturals. 

La modificació de les normes necessàries per reforçar la ja prevista participació 

de l’Administració catalana en matèria d’immigració. 

 

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

l’Estat a culminar el traspàs de les transferències pendents i dels recursos ne-

cessaris per fer-les efectives en temes com ara salvament marítim i protecció 

civil, formació sanitària especialitzada, mútues d’accidents de treball i malalties 

professionals o execució de la legislació estatal en matèria de treball i relacions 

laborals. 

 

 



 

Grup Parlamentari Socialista 

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple 
5 

Negociació del sistema de finançament autonòmic 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar  a través 

de la Conferència de Presidents i del Consell de Política Fiscal i Financera una 

taula de negociació política que busqui l’acord sobre un sistema de finançament 

més just i equitatiu i resolgui de manera immediata qüestions tan rellevants com 

el finançament de la Sanitat i de Llei de la Dependència que en l’actualitat recau 

en excés sobre les comunitats autònomes.  

 

Inversió estatal en infraestructures estratègiques de Catalunya  

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar al Govern de 

l’Estat a: 

Recuperar el nivell d’inversió de l’Estat a Catalunya, mitjançant la pròrroga de la 

Disposició Addicional 3a de l’Estatut per tal de garantir que els Pressupostos 

Generals de l’Estat destinin el percentatge d’inversió que correspon a la partici-

pació de Catalunya al PIB. 

Finalitzar la construcció del Corredor Mediterrani, des d’Algesires fins a la fron-

tera francesa connectant els ports de Tarragona i Barcelona. 

Facilitar les connexions dels ports de Catalunya i altres grans centres productius 

amb el ferrocarril d’ample UIC, utilitzant mecanismes de col·laboració públic-

privada per agilitzar el desenvolupament d’aquestes infraestructures estratègi-

ques i fonamentals per a la recuperació econòmica. 

Millorar la xarxa de rodalies del ferrocarril, mitjançant un impuls a la modernit-

zació de les estacions, les vies, les catenàries i la senyalització. 

Crear un consorci integrat per l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments implicats 

amb l’objectiu de prioritzar, executar i fer el seguiment de les inversions previs-

tes en el Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015. 

Finalitzar els projectes de soterrament de les vies convencionals de Ferrocarril a 

l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat, Montmeló 

i Granollers. 

 

 

Reconeixement de la llengua, la cultura i símbols de Catalunya 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar al Govern de 

l’Estat a: 
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Aprovar un Projecte de Llei Orgànica de reconeixement i empara de la pluralitat 

lingüística d’Espanya. 

Promoure la culminació del reconeixement de la pluralitat lingüística al Senat. 

Assegurar la presència de Catalunya i de les cultures catalana i aranesa a la 

UNESCO, i creació a Barcelona d’una oficina tècnica de coordinació de la presèn-

cia en aquest organisme internacional de les diverses llengües i cultures espa-

nyoles. 

 

Barcelona 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar al Govern de 

l’Estat a:  

Impulsar la cooperació de l’Estat amb la ciutat de Barcelona perquè pugui exercir 

també el seu lideratge com a gran capital catalana, espanyola i europea, i seu 

de la Unió per la Mediterrània. Barcelona ha d’albergar també altres organismes 

d’àmbit estatal. 

Implicar-se en el paper de Catalunya com a motor de l’Euroregió Pirineus-Medi-

terrània. 

Millorar, conjuntament amb el Govern de la Generalitat, en el marc de la Llei 

1/2006, de 13 de març, (Carta de Barcelona), per la qual es regula el règim es-

pecial del municipi de Barcelona, a través de convenis el finançament d’institu-

cions culturals amb àmplia projecció i rellevància amb seu a la ciutat de Barce-

lona. 

Seguir impulsant la ubicació a Barcelona de la seu de l’Agència Europea del Me-

dicament com a seu internacional representativa de l’important pol de recerca i 

innovació de la indústria biomèdica i farmacèutica de Catalunya. De la mateixa 

manera, promoure la ubicació a Barcelona del Tribunal Marítim Internacional. 

Promoure una major implicació de l’Administració General de l’Estat en el finan-

çament i impuls dels parcs i centres científics i tecnològics, institucions d’inno-

vació i disseny industrial que configuren i projecten la ciutat de Barcelona i la 

seva àrea metropolitana com a motor de l’economia de la innovació i el conei-

xement. 

Incrementar de l’aportació de l’Estat a l’Autoritat del Transport Metropolità de 

Barcelona, amb l’aspiració de recuperar els nivells d’aportació de l’últim govern 

socialista. 
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La reforma federal de la Constitució Espanyola 

 

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el Congrés dels Diputats 

impulsi urgentment un debat per resoldre la qüestió autonòmica a través d’una 

proposta de la reforma de la Constitució, amb el compromís de cercar un camí 

de diàleg i entesa entre les diferents forces polítiques.  

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a obrir immediata-

ment un diàleg amb el Govern de l’Estat i comprometre’s a buscar una solució 

per trobar un adequat encaix de totes les sensibilitats que conviuen a l’Estat.  

 

 

2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER AL RESTABLIMENT DEL MARC DE CONVI-

VÈNCIA, DE L’ESTABILITAT POLÍTICA I LA SEGURETAT JURÍDICA AL PAÍS. 

 

Durant el Ple del Parlament celebrat els dies 6 i 7 de setembre d’enguany, una 

majoria parlamentària va impulsar la tramitació de dues iniciatives legislatives 

que pretenien l’establiment d’un règim jurídic excepcional a Catalunya (en el cas 

de la Llei 19/2017), i d’una mena de constitució provisional que pretenia regular 

la transició fins a la definitiva constitució d’un hipotètic nou Estat català (en el 

cas de la Llei 20/2017). Amb l’aprovació d’aquestes lleis, aquesta majoria par-

lamentària pretenia la derogació de la Constitució de 1978 i de l’Estatut d’Auto-

nomia de 2006 i, fent-ho així, liquidava les institucions d’autogovern catalanes. 

La forma de tramitació, a més, prescindí totalment d’elements que formen part 

del nucli més essencial del dret fonamental a la participació política, en aquest 

cas mitjançant representants. Es produí prescindint també dels mecanismes i 

procediments específicament previstos per a transformacions del marc institu-

cional tan profundes com les preteses, que haguessin exigit encetar un procedi-

ment de reforma constitucional i un per a la reforma de l’Estatut, i sens dubte 

prescindint també de les majories requerides per a la pròpia modificació de l’Es-

tatut d’Autonomia. 

Malgrat la suspensió de sengles lleis pel Tribunal Constitucional, i del Decret de 

convocatòria i de normes complementàries, el Govern de la Generalitat va seguir 

endavant amb la preparació de la convocatòria de l’1 d’octubre, que no comp-

tava amb les mínimes garanties necessàries, no assolia els estàndards interna-

cionals en matèria de processos electorals, ni seguia les recomanacions del Codi 

de bones pràctiques en matèria de referèndums de la Comissió de Venècia.  
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És aleshores quan el Govern de Rajoy va dictar dues ordres ministerials per tal 

d’intervenir de manera més severa les finances de la Generalitat amb l’objectiu 

d’evitar despeses relacionades amb la possible votació de l’1 d’octubre. Aquesta 

intervenció econòmica perdura encara avui provocant processos més feixucs als 

Departaments de la Generalitat de Catalunya, des del punt de vista administra-

tiu, però garantint els pagaments tant dels serveis bàsics o essencials com de la 

resta de serveis que gestiona la Generalitat. 

Malgrat els esforços de l’Estat per impedir-ho, l’1 d’octubre es va portar a terme 

una  jornada de mobilització massiva que es va veure severament afectada per 

un dispositiu policial que pretengué impedir-la físicament, circumstància que va 

conduir a l’ús de la força, en clar excés i desproporció, i a haver de lamentar que 

hi haguessin persones ferides i que molts ciutadans i ciutadanes es veiessin 

afectats en diferent grau per aquesta actuació de la força pública. 

El Govern de la Generalitat va anunciar els resultats de la jornada de l’1 d’octubre 

reconeixent un mandat democràtic per proclamar la independència i fer efectiva 

la llei de transitorietat jurídica i de creació de la República aprovada el passat 7 

de setembre. 

La majoria independentista formada per Junts pel Sí i la CUP han abocat molt 

esforços en el procés oblidant la realitat catalana i les necessàries respostes que 

calia donar a la situació socioeconòmica que pateix el país amb un augment de 

la pobresa i les desigualtats. 

Socialment, dels gairebé set milions i mig de persones que viuen a Catalunya, hi 

ha 1.654.900 que es troben en situació de risc de pobresa i/o en privació mate-

rial severa. I si tenim en compte la cobertura que donen les prestacions i subsidis 

d’atur, així com la Renda Mínima d’inserció, 1 de cada 3 treballadors aturats i 

registrats a l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) no tenen cap tipus 

de prestació ni cobertura. El nostre mercat de treball és avui més precari i ines-

table que abans, amb pitjors condicions laborals i sous relativament més baixos. 

I l’elevada taxa d’atur amb una excessiva proporció de l’atur de llarga durada 

afecta sobretot els joves que marxen a d’altres països a cercar oportunitats, 

descapitalitzant el país de talent.  

Durant tot aquest temps, el Govern ha repetit que els efectes d’aquest procés 

sobre la societat catalana eren i serien innocus. Però, el cert, és que avui la frac-

tura de la societat catalana és una evidència que ha trencat la unitat civil del 

poble de Catalunya. 

També afirmaven que no hi hauria conseqüències en l’economia, però els dies 

posteriors a l’1 d’octubre van ser molt negatius per l’economia catalana. El dia 
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4 d’octubre la borsa va patir una caiguda del 2’85% (la més gran dels del refe-

rèndum del Brexit) afectant sobretot a Caixabank i Banc Sabadell que van perdre 

a l’entorn dels 3.000M€ i van veure com es movien dipòsits dels seus clients 

fora de Catalunya per valor de 9.000M€ (xifra no oficial). Això va provocar la 

primera gran decisió: canviar la seu social dels dos bancs catalans per tal de 

protegir accionistes, inversors i clients, i situar-se sota la protecció del Banc Cen-

tral Europeu i el Fons de Garantia de Dipòsits.  

L’economia necessita estabilitat política i seguretat jurídica per poder generar 

confiança i créixer, i justament ambdues circumstàncies no es donen avui a Ca-

talunya d’ençà el 6 i 7 de setembre. 

En només un mes hem patit la més gran crisi econòmica dels darrers anys a 

Catalunya. La marxa de les seus socials de més de 1.300 empreses, entre les 

quals es troben les 40 més grans que representen el 30% del PIB català, a l’entorn 

dels 65.000M€ de facturació dels sectors de la banca, assegurador, alimentació 

o salut. I la xifra segueix augmentant dia a dia mentre la situació segueixi gene-

rant incerteses al sector empresarial, que està molt preocupat. 

Segons Exceltur, la patronal del sector turístic, la caiguda de l’activitat turística 

a Catalunya en els últims 15 dies seria del 15% i anticipen un major impacte 

sobre les reserves per final d’any i de cara a l’any 2018 on estan pràcticament 

congelades. Les previsions més moderades parlen d’unes pèrdues de 2.000 M€ 

a l’acabar l’any si s’arriba al 20% de caiguda. 

En el cas de les petites i mitjanes empreses, la patronal PIMEC presentava una 

enquesta realitzada als seus associats fa pocs dies on s’observa una preocupació 

per com la situació política del país pot afectar l’empresa. I, en concret, davant 

la pregunta de si aturaria inversions per l’entorn d’inestabilitat, un 48% respon 

afirmativament. També Foment del Treball, la Cambra de Comerç o el Cercle 

d’Economia han compartit aquesta preocupació. 

Les empreses que traslladen les seves seus socials fora de Catalunya creix, 

també aquelles que canvien la seu fiscal, que és un segon pas. El risc és que 

després d’aquest segon pas ens trobem amb empreses que canvien les seves 

direccions operatives o fins i tot la producció. El risc existeix fins que Catalunya 

no s’estabilitzi políticament i torni a la legalitat per generar confiança i seguretat 

a l’economia. 

Davant aquesta situació preocupant, el Govern no ha donat explicacions i el seu 

Vicepresident, Oriol Junqueras, no compareix al Parlament com li ha demanat 

aquest grup parlamentari per tal d’explicar per què no va preveure i evitar la 

marxa d’una gran quantitat d’empreses fora del país. Aquest fet només és una 

http://www.elperiodico.com/es/economia/20171017/la-actividad-turistica-cae-el-15-en-15-dias-en-catalunya-6359155
http://www.elperiodico.com/es/economia/20171017/la-actividad-turistica-cae-el-15-en-15-dias-en-catalunya-6359155
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més de les irresponsabilitats d’un Govern que no només no reconeix la realitat, 

sinó que l’amaga i la justifica. 

Durant el Ple del proppassat 10 d’octubre el President de la Generalitat, com 

recull el Diari de Sessions, va afirmar el següent: 

“Hi ha un abans i un després de l’1 d’octubre. I hem aconseguit el que ens vam 

comprometre a fer a l’inici de legislatura. Arribats a aquest moment històric, i 

com a president de la Generalitat, assumeixo, en presentar-los els resultats del 

referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat 

del poble que Catalunya esdevingui un Estat independent en forma de república.  

Això és el que avui fem amb tota solemnitat, per responsabilitat i per respecte. 

I, amb la mateixa solemnitat, el Govern i jo mateix proposem que el Parlament 

suspengui els efectes de la declaració d’independència per tal que en les prope-

res setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una 

solució acordada.” 

A conseqüència dels esdeveniments dels plens del 6 i 7de setembre, i del 10 

d’octubre, el Govern espanyol va remetre un requeriment al President de la Ge-

neralitat de Catalunya per tal que confirmés si alguna autoritat de la Generalitat 

de Catalunya havia declarat la independència de Catalunya, o si llur declaració 

davant del Ple del 10 d’octubre implicava una declaració d’independència, al 

marge que es trobés o no en vigor. Un segon requeriment efectuat mitjançant el 

mateix acord del Consell de Ministres reclamava al President de la Generalitat 

que revoqués o requerís la revocació de l’esmentada declaració d’independència 

a fi de restablir l’ordre constitucional i estatutari, ordenant el cessament de qual-

sevol actuació adreçada a la promoció, avenç o culminació del denominat procés 

constituent, tendent a la declaració i configuració de Catalunya com a Estat in-

dependent de la resta d’Espanya, amb compliment íntegre de les resolucions 

dictades pel Tribunal Constitucional. 

Cal assenyalar que l’acord del Consell de Ministres esmentat contenia també un 

requeriment a la Presidenta del Parlament de Catalunya i al conjunt de la Mesa, 

a fi que restablissin l’ordre constitucional i estatutari, en els mateixos termes en 

els que es requeria al President de la Generalitat de Catalunya. 

Malgrat que el President de la Generalitat de Catalunya va respondre per carta a 

sengles requeriments, ambdós van ser desatesos en allò que materialment i for-

mal requerien. Així mateix, la Presidenta del Parlament i la Mesa no van atendre 

al segon requeriment. 
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El Consell de Ministres va reunir-se el proppassat 21 d’octubre i va proposar al 

Senat l’autorització d’una sèrie de mesures en aplicació de les previsions cons-

titucionals contingudes a l’article 155 CE, posant en marxa el tràmit correspo-

nent en la cambra alta de les Corts Generals. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya reclama el restabliment d’un marc de diàleg entre les 

institucions catalanes i les del conjunt d’Espanya, en un procés de distensió i 

desescalada del conflicte que ha de contemplar: 

a) El reconeixement, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la 

plena vigència de la Constitució i de l’Estatut. 

b) El reconeixement, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de que 

no s’ha declarat la independència de Catalunya, i el desistiment d’una secessió 

unilateral. 

c) La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya a partir de la legislació 

vigent. 

d) La paralització dels tràmits corresponents a l’autorització de mesures en des-

plegament de l’article 155 CE, fent-los decaure. 

e) L’establiment d’una mesa de diàleg entre totes les formacions polítiques ca-

talanes amb representació parlamentària, sense vetos ni exclusions, a fi de re-

conduir la situació política a Catalunya. 

f) La normalització de les relacions institucionals entre el Govern de la Generali-

tat de Catalunya i el Govern d’Espanya, mitjançant els mecanismes bilaterals 

existents, sense renunciar a obrir tants àmbits de diàleg i negociació com siguin 

necessaris, sense vetos ni exclusions. 

g) L’inici d’un procés per a reformar la Constitució, i la norma institucional bà-

sica de Catalunya. 
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PROPOSTA  RESOLUCIÓ PER LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A CATALU-

NYA 

 

El Parlament de Catalunya insta al President de la Generalitat a convocar de 

forma immediata unes noves eleccions al Parlament de Catalunya dins la legalitat 

vigent. 

 

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2017 

Eva Granados Galiano 

Portaveu del GP SOC 


