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Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, presen

ta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l'enquesta 

del Centre d'Estudis d'Opinió "Percepció sobre el debat territorial a Espanya" 

(tram. 300-00220/12). 

MOCIO 

A les eleccions al Congrés i al Senat espanyol que van tenir lloc el 10 de no

vembre es va mantenir la línia creixent i majoritària de forces polítiques que 

des de Catalunya, apostem per una solució democràtica i negociada al conflic

te entre Catalunya i l'Estat espanyol. 

Aquesta aposta per una resolució al conflicte política entre Catalunya i l'Esta 

espanyol, així com, la desjudicialització, la fi de la repressió i el reconeixement 

del dret d'autodeterminació dels catalans i catalanes, com el respecte als resul

tats sorgits d'un referèndum, formen part de les conclusions extretes de 

l'Enquesta "Percepció sobre e1 debat territorial a Espanya 2019". 

El Parlament de Catalunya: 

Afirma que el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol és un conflicte de 

naturalesa política que només pot ser resolt amb eines democràtiques i per 

la via del diàleg i la negociació. 

2. Manifesta que cal promoure les iniciatives i els compromisos polítics neces

saris per acordar una solució democràtica al conflicte polític entre Catalu

nya i l'Estat espanyol, seguint l'Acord Nacional per l'exercici del dret a 

l'autodeterminació i l'amnistia que el Govern ha d'impulsar en el termini 

més breu possible. 
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nivell, entre el Govern de Catalunya i el govern espanyol. Cal, en aquest 

sentit, una interlocució política sòlida entre la presidència de la Generalitat i 

la presidència espanyola. 
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4. Considera que, arran dels antecedents, per tal de dotar de garanties aquest 

diàleg entre iguals i donar visibilitat i efectivitat a les negociacions, així 

com vetllar pel compliment dels acords, es requereix d'una mediació inter

nacional. 

5. Emplaça a tots els actors de l'independentisme a participar d'un espai a on 

es pugui debatre què i en quines condicions el President de la Generalitat i 

el Govern de Catalunya poden negociar amb el Govern espanyol. 

6. Exigeix posar fi a la repressió i a la retallada de drets civils i polítics que 

pateix la societat catalana; revertir la regressió democràtica i assolir un 

compromís polític transversal per a la desfranquització del conjunt de 

l'arquitectura política constitucional de l'Estat espanyol. En aquest,sentit, 

cal promoure un cordó sanitari a la ultradreta per evitar la seva normalitza

ció política a les institucions. La repressió resultant de l'aplicació de l'article 

1 55 de la CE en contra del Govern i del Parlament de Catalunya ha enviat a 

l'exili i ha sentenciat a presó homes i dones de pau que són actors essenci

als per a la resolució democràtica d'aquest conflicte polític. 

7. Reitera la necessitat del compliment dels compromisos i les obligacions 

legals de l'Estat espanyol vers Catalunya, el seu Govern i les seves institu

cions, i que no pot exigir contrapartides ni ser objecte de negociació. 

L'Estat espanyol ha de deixar d'actuar en contra dels drets polítics, econò

mics i socials del conjunt de la societat catalana. 

8. Qualifica de cop d'Estat l'intent de la Junta Electoral Central i del Tribunal 

Suprem d'inhabilitar el Molt Honorable President, Quim Torra, contravenint 

la voluntat política dels catalans i de les catalanes. 

9. Rebutja la resolució del Tribunal Suprem que pretén inhabilitar el Molt Ho

norable President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. 
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ÉXTRAUA NÚM 
0.Rebutja la resolució de la Junta Electoral Provincial de Barceldr]^-|de retirar 

l'acta de diputat del President Torra i expedir-ne una pel següenf^TaTTista 

electoral. 

PARLAMENT gng Secretaria 
] E  C A T A L U N Y A  # g G  e n  e r a l  
REGISTRE GENÍEriAI. 

í 3 GEN. 2G20 

11 .Dóna suport al VIcepresident Junqueras perquè pugui exercir la seva condi

ció d'eurodiputat amb plenitud, en aplicació de la sentència del Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea i així, se'n donarà coneixement al Parlament Eu

ropeu i al propi Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

2.Denuncia la injustícia i la manca de fonament de la presó condicional i de 

les greus mesures d'aïllament als detinguts i detingudes el 23 de setembre 

davant d'una falsa causa de terrorisme i donarà suport a les accions políti

ques i jurídiques per exigir-ne la seva responsabilitat, manifestant que la 

manca de llibertat injustificada és absolutament irreparable. 

Palau del Parlament 

Eduard 

Portaveu 

íol i Bonell 

'I GPJxCat 

ener de 2020 
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