PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE SUPORT A LA
CELEBRACIÓ DEL REFERÈNDUM, CONDEMNA DE LA
POLITITZACIÓ DE LA JUSTÍCIA I SUPORT ALS
CÀRRECS ELECTES.
APROVADA PARCIALMENT
Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Moviment d’Esquerres, Miquel Samper Rodríguez, portaveu del grup municipal del
PDCAT i Maria Sirvent Escrig, portaveu del Grup Municipal de la CUP,d’acord amb allò
que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La necessitat que Catalunya decideixi lliurement i democràticament el seu futur és un
anhel que el nostre poble ha manifestat a bastament. En són una prova les
mobilitzacions pacífiques i massives que s’han anat celebrant els darrers anys i les
diverses iniciatives a què han donat suport milers i milers de persones per tot el
territori.
Considerem que els ciutadans de Catalunya, i en concret els de Terrassa, ens hem
guanyat el dret a la celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya
després de les manifestacions i els esdeveniments col∙lectius que es van celebrant de
manera sostinguda des de, com a mínim, la campanya Terrassa Decideix del gener
del 2010 i que després ha tingut la seva continuïtat en moltes altres iniciatives
promogudes o secundades per diverses entitats i associacions locals.
Terrassa té un llarg historial de lluites compartides que han fet possible la millora de la
convivència a la ciutat, i també l’assoliment de moltes fites democràtiques i socials. La
lluita per decidir lliurement el futur de Catalunya s’emmarca en aquest context, i la
celebració del referèndum i l’aplicació del que s’hi decideixi ha de ser la conseqüència
lògica de la voluntat d’una gran majoria de ciutadans.
El Parlament de Catalunya, en la sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar
una resolució que insta el Govern a convocar un referèndum sobre la independència
de Catalunya, i una altra on li demana que negociï amb l’Estat la celebració d’un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
D’una altra banda, el 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel
Referèndum amb la participació de molts partits polítics, entitats socials, sindicats,
associacions empresarials i representants dels governs locals i nacional. I el 23 de
gener de 2017 les persones i institucions participants van fer públic el Manifest en què
es reclamava que el referèndum és una eina d’aprofundiment democràtic que ha
d’assegurar un debat plural, la recerca de consensos i l’adopció d’acords eficaços, i que
ha de permetre expressar el posicionament dels ciutadans sobre la relació de
Catalunya amb Espanya.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:

1.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Terrassa a les resolucions aprovades en el
Parlament de Catalunya el 6 d’octubre de 2016 referents a la necessitat de convocar
un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. REBUTJAT
2.- Subscriure el contingut del Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que
fa també referència a la convocatòria d’un referèndum sobre quin ha de ser el Vincle
entre Catalunya i Espanya.APROVAT
3.- Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir
institucionalment una separació real de poders com a garantia de la democràcia.
APROVAT
4.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Terrassa als càrrecs electes i a les
institucions que estan sent investigats per la justícia per haver promogut i facilitat
l’exercici del dret a decidir o per haver expressat les seves opinions polítiques de
manera pacífica, lliure i democràtica. APROVAT
5.- Comunicar aquest acord als partits polítics, sindicats i altres organitzacions
Signants del Pacte Nacional pel Referèndum, i també al Parlament de Catalunya i
als governs locals. APROVAT

