Resum d’acords
Assistents:

Presidenta d’Òmnium Cultural
Presidenta de l’ANC
President de l’AMI
President d’ERC
President de la Generalitat

1. Refer la cultura de l’acord i del treball en comú, a fi de garantir la
continuïtat del Procés Polític de Transició Nacional, i amb
l’objectiu que aquest procés es culmini amb èxit.

2. Reafirmar la vigència de l’Acord X Legislatura presentat el 19 de
desembre de 2012, i anomenat Acord per a la Transició
Nacional i per garantir l’estabilitat parlamentària del Govern de
Catalunya.

3. Reiniciar de manera immediata les converses i negociacions
sobre el projecte de pressupostos de la Generalitat pel 2015 i el
projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives.
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4. Impulsar i culminar les Estructures d’Estat convingudes en
l’Acord de Legislatura i la normativa que les faci viables.

5. Culminar l’aprovació dels projectes de llei que estan en tràmit en
el Parlament de Catalunya, destacantne, entre d’altres, el del
Servei d’Ocupació de Catalunya, el de la Formació Professional
i el de la Simplificació Administrativa. I afegirhi el de
l’Administració Electoral de Catalunya, a fi de poderlo presentar
properament en el Parlament, de forma que estigui en ple
funcionament en les pròximes eleccions al Parlament de
Catalunya.

6. Prioritzar l’agenda social i educativa, posant èmfasi especial en
el pla de lluita contra la pobresa, també en la vessant de
pobresa energètica, i garantir l’inici del curs escolar 20152016
en base a la legislació educativa emanada del Parlament de
Catalunya.

7. Reforçar la configuració de les estructures d’estat pactades
–servei exterior, hisenda pròpia, seguretat social amb la
incorporació d’algun expert proposat per ERC.

8. Convocar la població catalana a les urnes mitjançant la
convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya,
que els partits que s’hi presentin i així ho vulguin han de
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convertir en eleccions de tipus plebiscitari a través dels seus
programes electorals.

Aquests programes inclouran com a part comuna el full de ruta
del procés polític de transició nacional que està a hores d’ara en
procés de negociació i d’acord avançat per part de diferents
formacions polítiques i entitats, i que fa referència al dret a
decidir, a la sobirania i a la independència de Catalunya.

9. Celebrar les properes eleccions al Parlament de Catalunya
durant aquest any 2015, després de l’estiu, per donar temps
suficient per desenvolupar i culminar tots aquests acords i per
crear un hàbit permanent de treball en comú i d’unitat d’acció.

El President de la Generalitat ha anunciat avui mateix el 27 de
setembre com a data concreta de les eleccions.

10.

Prioritzar aquests tipus d’acords de col∙laboració a les

corporacions locals que sorgeixin de les properes eleccions
municipals a celebrar el 24 de maig d’enguany, tot i respectant
sempre l’autonomia dels grups municipals, acords ampliables a
la resta de formacions polítiques que s’hi vulguin afegir i que
comparteixin el full de ruta sobre el procés polític de transició
nacional.
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Palau de la Generalitat, 14 de gener de 2015
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Annex

Els assistents acorden que de cara a la confecció de les llistes
electorals de les respectives formacions polítiques implicades, la
possible participació de representants destacats de les entitats
sobiranistes presents, en el cas de produirse perquè les
esmentades entitats així ho proposen, es comentarà i s’acordarà
de tal manera que l’esmentada participació es produeixi de
manera equilibrada a les llistes respectives.

Aquest acord de neutralitat de les entitats i de presència
equilibrada, en cas que es produeixi, pretén exclusivament
reforçar el Procés Sobiranista i contribuir tant com sigui possible
a reforçar el suport electoral a les llistes de les formacions
polítiques implicades en aquest acord.

Assistents:

Presidenta d’Òmnium Cultural
Presidenta de l’ANC
President de l’AMI
President d’ERC
President de CDC i de CiU
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Barcelona, 14 de gener de 2015
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