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Junts pel Sí i la CUP acorden la declaració 
d’inici del procés d’independència

Oferim íntegra la declaració d'inici del procés, que es votarà abans del 9 de novembre

Dimarts  27.10.2015  10:24 

Els grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP han entrat al registre aquest matí una proposta de 
declaració que ha de servir per a marcar l’inici de la legislatura de transició cap a la proclamació de 
la república catalana. El text és obert a les esmenes i l’adhesió de més formacions polítiques del 
parlament, i es votarà en un ple abans del ple de la investidura del parlament, previst el dia 9 de 
novembre. Per tant, el ple de d’aprovació d’aquesta declaració es faria o bé a final d’aquesta 
setmana o la setmana vinent.

Junts pel Sí i la CUP constaten que el mandat obtingut de les urnes el dia 27 de setembre obliga a 
treballar per un estat independent en forma de república catalana, i que els passos que s’hauran de 
fer ‘hauran de ser ferms, sense supeditació a les institucions polítiques o jurídiques de l’estat 
espanyol’. També destaquen en la declaració que cal obrir aquest ‘horitzó polític’ a totes les forces 
polítiques i socials que defensin l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu i obert.

Heus ací la proposta de resolució íntegra:

«Jordi Turull i Negre i Marta Rovira i Vergés, com a president i portaveu del GP DE JUNTS PEL 
SÍ, i Antonio Baños Boncompain i Anna Gabriel i Sabaté, com a president i portaveu del GP DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant del Ple del Parlament pel procediment d’urgència. Als efectes, sol·licitem alhora que sigui 
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convocada amb caràcter d’urgència la Junta de Portaveus.

D’acord amb el mandat democràtic obtingut el 27 de setembre, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten aquesta proposta de resolució.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

PRIMER. Constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre 
del 2015 es basa en una majoria d’escons de les forces parlamentàries amb l’objectiu que Catalunya
esdevingui un estat independent i amb una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta 
per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.

SEGON. Declara solemnement l’inici del procés de creació de l’estat català independent en forma 
de república.

TERCER. Proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu
per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.

QUART. Insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes 
declaracions.

CINQUÈ. Considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de 
procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.

SISÈ. Com a dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent, reitera que aquest 
Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se supeditaran a les decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, a qui considera 
deslegitimat i sense competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya votat prèviament pel poble en referèndum, entre d’altres.

SETÈ. Adoptarà les mesures necessàries per obrir aquest procés de desconnexió democràtica, 
massiva, sostinguda i pacífica amb l’Estat espanyol de tal manera que permeti l’empoderament de 
la ciutadania a tots els nivells i en base a una participació oberta, activa i integradora.

VUITÈ. Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats emanats 
d’aquesta Cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin estar 
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.

NOVÈ. Declara la voluntat d’inici de negociacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de 
creació d’una estat català independent en forma de República i, així mateix, ho posa en 
coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.»

CUP Junts pel Sí
Parlament de Catalunya
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