Proposta de resolució transaccional

Dret a decidir del poble de Catalunya
1.1. El Parlament de Catalunya ha aprovat en diverses ocasions aquesta legislatura, amb majories qualificades, el
suport al dret a decidir dels catalans, i ha establert el mandat del diàleg i la negociació amb el Govern de l’Estat
amb l’objectiu de portar-lo a terme mitjançant una consulta democràtica.
La constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir evidencia el suport de què gaudeix aquest propòsit entre
institucions, societat civil, agents econòmics i socials a tot Catalunya. És per això que el President de la
Generalitat va formular per carta la petició al President del Govern espanyol de permetre celebrar una consulta en
el termini més breu possible.
El Parlament de Catalunya constata, un cop més, la reiterada voluntat majoritària del poble de Catalunya d’exercir
el dret a decidir el seu futur polític durant el 2014, manifestada i expressada de forma cívica i multitudinària en la
«via catalana cap a la independència» durant l’11 de setembre de 2013, amb una ampli ressò i interès internacional
i expressa el seu reconeixement a la ciutadania que es va manifestar a favor dels drets nacionals i socials.
El Parlament vol deixar constància que la carta de resposta del president Rajoy és insatisfactòria ja que no dóna
resposta al que se li havia plantejat ni tampoc a allò que la societat catalana espera i desitja. Tot i això, com que el
President del Govern de l’Estat manifesta predisposició al diàleg sense caducitat, el Parlament insta al President
de la Generalitat a aprofundir de manera immediata en aquest diàleg, d’acord amb els Grups Parlamentaris que
recolzen el Dret a Decidir, que s’ha de fonamentar en la consulta, tenint clar que no es pot eternitzar i per tant ha
de tenir resultats abans de que acabi l’actual període de sessions.
El Parlament de Catalunya constata la no existència de cap norma o disposició dins el marc legal vigent que
prohibeixi la celebració d’una consulta a la ciutadania de Catalunya sobre el seu futur polític, així com l’existència
de diverses vies jurídiques dins els marcs legals vigents que podrien fer efectiva la petició del President de la
Generalitat, els quals depenen únicament de la voluntat política del Govern de l’Estat.
El Parlament de Catalunya constata la voluntat política i el pacte en situacions similars, com al Regne Unit amb
Escòcia i el Canadà amb el Quebec, en els que en cap cas els marcs legals han estat cap impediment per celebrar
una consulta als ciutadans escocesos i quebequesos sobre el seu futur polític
1.2. El Parlament de Catalunya ratifica el paper principal del Parlament de Catalunya en el procés cap a un
referèndum o consulta i per la constitució d’una majoria política amplia que l’impulsi.
1.3. Compromís per a l’exercici del dret a decidir el 2014 i concreció de la via o vies legals, data i pregunta abans
de la finalització del present període de sessions.
Amb la convicció que el diàleg i la negociació serviran per a què, sense dilacions, el Govern de l’Estat acomodi
als marcs legals existents la materialització de la demanda democràtica de la societat catalana, el parlament farà
una proposta de via o vies legals per iniciar un procés des de Catalunya de sol·licitud al Congres per realitzar un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya, així com la data i pregunta del referèndum o consulta, en el marc
de la comissió parlamentaria del dret a decidir i d’acord amb el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
1.4. El Parlament de Catalunya insta al President de la Generalitat a anunciar, previ diàleg amb totes les forces
polítiques que emparen el dret a decidir i cercant el màxim consens possible, la via o vies, la data de la consulta i
la pregunta, sota l’empara de la legalitat, per poder fer efectiu el dret a decidir dels ciutadans sobre el seu futur
polític, al llarg de l’any 2014.
1.5. Iniciativa conjunta a les Corts Espanyoles per sol·licitar un referèndum.
El Parlament de Catalunya directament, o en el seu cas, a través de les forces polítiques catalanes, amb caràcter
urgent, presentarà davant les Corts Espanyoles la sol·licitud al Govern de l’Estat de la corresponent voluntat
política per a la celebració d’un referèndum durant el 2014, d’acord amb alguna de les vies legals que ha definit el
Consell Assessor per a la Transició Nacional.
1.6. Creació i dotació dels instruments necessaris per tal d’assegurar la correcta celebració de la consulta.
1.7. Establiment de les garanties d’un autèntic debat democràtic que respecti totes les posicions i asseguri un
paper neutral dels mitjans públics de comunicació, que implica la concreció de mecanismes d’informació i debat
basats en el rigor o pluralitat.
1.8. El Parlament de Catalunya manifesta que en les passades eleccions al Parlament de Catalunya, amb una
altíssima participació, va expressar de manera molt clara la voluntat del poble de Catalunya de poder decidir lliure
i pacíficament el seu futur. El Parlament de Catalunya en tot aquest procés ha d’actuar amb plena lleialtat i
consonància a aquest mandat del poble de Catalunya.
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