
Parlament de Catalunya, Països Catalans, a 30 de gener de 2018
 
 
          El Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’Octubre del 2017 va tenir com a resultat la decisió democràtica que 
Catalunya esdevingués un nou Estat Independent en forma de República. La votació posterior al Parlament de 
Catalunya, el dia 27 d’Octubre, va ratificar aquesta decisió popular mitjançant una Declaració d’Independència i la 
Proclamació de la República.
          El “Cop d’Estat del 155” va deixar pendent la tasca de la seva materialització.
          L’acció política de la majoria independentista en el Parlament i l’acció del nou Govern han de reprendre aquesta 
tasca de materialització de la República que es focalitza en les seves dimensions: institucional, social, democràtica, i 
en la seva defensa.
          Aquesta realitat ha portat a les candidatures que signen el present a tot un seguit d’acords dels quals tenim els 
següents

ANTECEDENTS:
 
          PRIMER.- Les tres candidatures signants es van emplaçar el dimarts 23 de gener de 2017 a reunir-se amb la 
voluntat de concretar coincidències programàtiques, polítiques i projectes que alhora facilitessin la investidura del 
President de la Generalitat per fer República i el desenvolupament de polítiques socials i de cohesió a favor de 
majories.
 
          SEGON.- Les gairebé una desena de reunions s’han dut a terme, en un primer moment, per separat, de 
manera bilateral i, des de divendres 26 de gener de 2018, de manera conjunta totes tres candidatures.
 
          TERCER.- El contingut dels acords que recull el present document no és ni el programa polític ni l’acció de 
govern exclusiva dels signants sinó que expressa aquelles qüestions sobre les quals s’ha arribat a un acord.
 
          Atenent a les circumstàncies diferencials explicitades es fan les següents

MANIFESTACIONS:
 
 
JXCAT.- Junts per Catalunya, fidels als nostres principis de legislatura: restauració, restitució i rectificació, després de 
dialogar amb les forces polítiques que el 21D van revalidar la majoria independentista al Parlament de Catalunya; 
hem contrastat el nostre projecte de pla de govern amb la resta de forces polítiques signants.
Aquest acord que rubriquem per a la investidura del President Puigdemont anticipa una forma de dialogar i treballar 
per fer possible els reptes republicans que la societat catalana es planteja.
I fem públics els acords següents amb la voluntat de complir amb el mandat popular expressat a les urnes. 

ERC- A l'espera de la darrera aportació. 
 
CUP-CC.- Aquest document no és un acord general de govern ni d'estabilitat parlamentària al futur executiu per part 
de la CUP-CC. A hores d'ara constatem que no existeix una coincidència amb JXCAT i ERC respecte de gran part de 
les polítiques a desenvolupar en la present legislatura.
 
LA CUP-CC emmarca l'acció política d'aquesta legislatura en la significació material dels punts que s'expliciten en el 
següent apartat. Posem de manifest el nostre compromís a no permetre que el candidat proposat a ser President de 
la Generalitat de Catalunya estigui condicionat per l'estat espanyol i per tant, a fer efectiva la investidura del President 
Carles Puigdemont i Casamajó.
 
Així els nostres vots a la investidura són la resposta davant de l’embat repressiu de l’Estat espanyol alhora que no 
són separables de les mesures socials i republicanes que s’expressen en el present document.



Si bé els acords no són el programa de la CUP ens trobaran en la defensa de la seva efectivitat i en la denúncia de 
l’endarreriment en la seva efectivitat

Una vegada s’han pogut expressar les tres candidatures que el signen, a continuació reproduïm els
 

ACORDS:
 
MATERIALITZACIÓ INSTITUCIONAL I SOCIAL DE LA REPÚBLICA I PROCÉS CONSTITUENT
 
1. Impuls del Procés Constituent:
 
          1.1 Promourem l’inici del Procés Constituent, com un procés que haurà de ser democràtic, de base ciutadana, 
transversal, participatiu i vinculant, i que ha de culminar amb la redacció i aprovació de la constitució de la República, 
la qual haurà de ser refrendada en un Referèndum.
 
          1.2 Apostarem per l’impuls d’una Assemblea Constituent Provisional a partir de l'endemà de la composició del 
nou govern formada per tots els diputats del Parlament de Catalunya i per una representació del món municipal, que 
s'ha d'encarregar d'elaborar i desenvolupar la metodologia del Procés Constituent, la primera fase del qual és la 
participativa i vinculant que s'articula al voltant del Fòrum Social Constituent. L'Assemblea Constituent estarà dotada 
d'un òrgan tècnic que garanteixi metodològicament l'impuls d'un debat ciutadà ric fet des de la base i vinculant, i d'un 
grup d'experts en processos constituents que la poden assessorar.
.

         1.3 Durant la primera fase participativa, els ajuntaments impulsaran debats constituents promovent la participa-
ció de la societat civil i facilitant els recursos i espais propis necessaris pel desenvolupament correcte del debat. 
Abans hi ha d'haver una fase informativa per tal de difondre els objectius i regles del debat territorial i sectorial del 
procés constituent.
 
          1.4 A nivell popular i de forma paral·lela però coordinada cal emplaçar tots els agents cívics i socials per 
constituir la plataforma promotora del Procés Constituent o Pacte Nacional pel Procés Constituent. I, en un segon 
moment, articular el Fòrum Social Constituent, amb la missió de sistematitzar les propostes emanades de la participa-
ció popular i sotmetre-les a una consulta democràtica en forma de multireferèndum.
 
          1.5 La fase decisòria del Procés Constituent recollirà els resultats del multireferèndum com a mandat vinculant 
per al Parlament resultant d’unes noves eleccions constituents una vegada fet el multireferèndum que determinarà 
mandats concrets en relació a les temàtiques que vertebraran el debat constituent i el seu contingut.
 
          1.6 El Procés Constituent es desenvoluparà en un context en el qual l’Estat espanyol i el seus aliats seguiran 
jugant la carta de voler dividir la societat catalana. Davant les iniciatives de confrontació basades en aquesta estratè-
gia cal contraposar un model de vida republicana que prioritzi aquelles accions que fomentin una societat cohesiona-
da i que impliqui totes les expressions de l’associacionisme compromeses amb els valors de la democràcia i dels 
drets col·lectius. La fase informativa prèvia és cabdal per tal d'impulsar un debat informat i on hi participi tota la 
societat catalana.
 
2. Internacionalització de la República.
 
3. Construcció nacional dels Països Catalans.

4. Control públic i sobirania de les infraestructures estratègiques. Recuperació d’Aigües Ter-Llobregat per a gestio-
nar-la de forma pública, transparent, participativa i democràtica.
 



5. No renovació dels concerts de les escoles i instituts que segreguen per qüestió de sexe.

5.1 Durant els anys de la present legislatura no es farà cap concert amb els centres educatius que segreguen per 
qüestió de sexe.
 
6. Pla de xoc contra la violència masclista.
 
          6.1 Ampliar la xarxa de protecció a les dones supervivents de violència de gènere, amb professionals feministes 
especialitzades que ofereixen suport i acompanyament a les dones, així com l’atenció psicosocial als i les menors.
 
          6.2 Introduir clàusules socials de gènere en la contractació pública, subvencions, convenis.
 
          6.3 Modificació del reglament del Parlament i de la llei de govern amb la finalitat d’establir quotes de paritat en 
tots els àmbits i càrrecs de decisió política.
 
          6.4 Igualtat salarial entre homes i dones.
 
6.5 Realitzar una campanya específica per la igualtat salarial entre dones i homes de lnspecció de Treball de Catalun-
ya en la que es vetlli per tal que les empreses en les quals el salari entre homes i dones és desigual, pugui acredi-
tar-se la raó que ho justifica o, en cas contrari, a aplicar els procediments sancionadors que corresponguin.   

          6.6 Obligació de les empreses a registrar els plans d’igualtat.
 
7. Retirada immediata de la Generalitat de Catalunya com a acusació particular del cas derivats de la lluita contra la 
«MAT» (Rotlle 46/17 secció 3a AP Girona) i protesta a la UdG (Jutjat d’instrucció 2 de Girona (DP2497/11 PA1/17) i 
anàlisi de la resta de causes obertes.

8. Garantir la dotació pressupostària suficient de les estructures públiques comunicatives de la CCMA i de l'ACN tot 
garantint l'estabilitat laboral dels seus treballadors i treballadores.
 
9. Pla de suport a les treballadores autònomes i a l’economia social i solidària.
 
10. Pla de xoc contra la corrupció.
 
          10.1 Augmentar el control en la contractació pública.
 
          10.2 Impuls de les bústies ètiques i protecció i incentivació de la figura del denunciant anònim o confidencial.
 
          10.3 Enfortir la sindicatura de comptes i la oficina antifrau, escurçant el temps d'elaboració dels informes i 
generant espais de publicitat dels mateixos; introduint compareixences anuals d'Antifrau al Parlament sobre els seus 
dictàmens i propostes que per voluntat política assumirem  com a vinculants amb especial èmfasi al fenomen de les 
externalitzacions.
 
          10.4 Incrementar els recursos humans i tecnològics de l’Agència Tributària de Catalunya per tal de millorar les 
eines per perseguir i reduir el frau fiscal.
 
          10. 5 Limitar o eliminar els indults per casos de corrupció.
 
          10.6 Enduriment del codi penal per delictes de frau fiscal i tipificar l’enriquiment il·lícit.
 
          10.7 Augmentar la prescripció dels delictes econòmics al màxim establert pel Codi Penal



         10.8 Convocar el Mecanisme Català de Lluita contra la Corrupció i el Frau i dotar-lo de regulació, estructura i 
periodicitat. A més cal dotar de més recursos materials, operatius i tècnics les fiscalies anticorrupció i unitats específi-
ques del cos de Mossos d'Esquadra
 
          10.9 Establir els mecanismes de protecció dels alertadors.  
 
 
11. Recuperar els impostos de canvi climàtic.
 
12. La renovació del conveni vigent de l'ICAM-INS estarà subjecte a la revisió dels criteris d'avaluació per excloure'n 
els criteris purament economicistes 
 
11. Recuperar els impostos de canvi climàtic.
 
12. La renovació del conveni vigent de l'ICAM-INS estarà subjecte a la revisió dels criteris d'avaluació per excloure'n 
els criteris purament economicistes.
 
13. Reforçar el model universal i públic d'universitat:
 
          13.1 Rebaixa del 30% de les taxes universitàries.
          
          13.2 Equiparació dels preus públics entre graus i màsters.
 
          13.3 Creació d’una comissió de treball per detectar on es detecten mancances per tal d’elaborar propostes de 
millora en el sistema de concessió de beques.
 
          13.4 No incrementar les places de màsters privats si no ho fan també les places de màsters públics .
 
          13.5 Elaborar un estudi per tal d’acabar definitivament amb el frau dels falsos autònoms a la Universitat.
 
          14. Implementació del Programa Català de Refugi.
 

 

 


