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A LA MESA DEL PARLAMENT

Quim Arrufat  Ibáñez,  portaveu adjunt  del  Grup Mixt,  d’acord  amb el  que estableix

l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat democràtica de convocar un referèndum

d’autodeterminació (tram. 300-00091/10). 

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària,

el  reconeixement  del  dret  a l’autodeterminació  dels  pobles  així  com la voluntat  de

recolzar l’exercici del dret a decidir reclamat i aclamat sobretot en els darrers anys pel

poble català.

Entenem,  per  tant,  que  és  també voluntat  majoritària  del  Parlament  de  Catalunya

avançar envers la concreció de tot allò que faci possible l’exercici del dret democràtic a

un referèndum sobre la independència de Catalunya.

En el passat Debat de Política General es va instar el Parlament a portar la sol·licitud

de referèndum al Congrés dels Diputats, qui sí que té competències per organitzar-lo o

autoritzar  que  s’organitzi.  Malgrat  que  formalment  les  vies  per  fer-lo  possible

existeixen,  també són  moltes  les  opinions  que  no creuen  que existeixi  la  voluntat

política suficient al Congrés, ni al Govern de l’Estat, per fer-lo possible.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

Primer. Respectar el mandat popular expressat a les urnes i del qual se'n deriva una

clara majoria a favor del dret a decidir; i per tant, a convocar un referèndum sobre la

independència. 
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Segon. Promoure el referèndum al llarg de l'any 2014 i en funció de la data exacta que

s’acordi en el marc de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir.

Tercer. Promoure el referèndum de forma unilateral, habilitant tots els mecanismes a

l'abast per fer-lo possible; en el cas que es constati el bloqueig de l'Estat espanyol a

deixar votar el poble català per decidir el seu futur.

Quart. Convocar el referèndum amb la pregunta que acordi la Comissió d'Estudi del

Dret  a  Decidir,  que  hauria  de  ser  unívoca,  incloure  el  concepte  d'independència

política, permetre només una resposta binària i que emeti un mandat clar.

Cinquè. Respectar i fer respectar el mandat sorgit d'aquest referèndum.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
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