
 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 

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

2Ref.: 255MBB05101600007  

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 3 

Procés Constituent (I) 

a. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

· Crear un Consell Assessor del Procés Constituent en el termini de dos mesos, 

format per experts de l'àmbit acadèmic, nacional i internacional, per tal d'as-

sessorar sobre les polítiques públiques que han de permetre la realització del 

procés constituent liderat per la societat civil organitzada.  

· Definir, amb l’assessorament del Consell Assessor del Procés Constituent, el 

programa i el calendari de desplegament del procés constituent en el termini 

de tres mesos i a fer-lo efectiu durant el primer semestre del 2017. 

· Incorporar als pressupostos del 2017 els recursos financers necessaris per a 

la realització del procés constituent, de base social, transversal, plural, demo-

cràtic i obert. 

· Emparar la convocatòria i realització de les fases deliberativa i decisòria vin-

culant del Procés Constituent durant el primer semestre de 2017.  

Proposta de resolució 4 

Procés Constituent (II) 
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a. El Parlament de Catalunya constituirà en el termini d’un mes, una comissió 

de seguiment del Procés Constituent amb l’objectiu d’emparar les diferents 

fases del procés i vetllar per la definició i el desplegament del programa, el 

calendari i els pressupostos.  

Proposta de resolució 5 

Procés Constituent (III) 

a. El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar els debats 

constituents des de l'àmbit local promovent la participació de la societat civil i 

facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament 

del debat ciutadà.  

Proposta de resolució 6  

Procés Constituent (IV) 

a. El Parlament de Catalunya insta al govern a proveir-se de les eines necessà-

ries per garantir la convocatòria i realització de les eleccions constituents en 

els sis mesos següents  al referèndum d’autodeterminació en cas que l’opció 

independentista aconsegueixi més del 50% dels vots favorables 

 

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 

 


