
PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS DE SUPORT A 

LES INSTITUCIONS CATALANES 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que el Govern espanyol nega sistemàticament el dret a decidir del poble de 

Catalunya, impedint la celebració d’un referèndum sobre la independència de 

Catalunya i sistemàticament judicialitza  totes les actuacions aprovades pel Parlament 

de Catalunya i el Govern català.  

 

Davant la gravetat dels esdeveniments que s’estan succeint aquests darrers dies de 

vulneració de drets fonamentals de la ciutadania per expressar-se lliurement a favor 

de la celebració del Referèndum sobre la independència de Catalunya convocat per la 

Generalitat el pròxim 1 d’Octubre, els escorcolls amb formes legals més que discutibles 

a empreses viscuts a la nostra pròpia ciutat i, sobretot, davant els esdeveniments que 

estem vivint avui, dia 20 de setembre de 2017, la suspensió de facto de la democràcia i 

l’aplicació per la porta del darrere de l’article 155 de la constitució espanyola per 

eliminar l’autogovern de Catalunya. 

Per tot això, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa 
l’adopció dels següents: 

ACORDS 

 

PRIMER- Mostrar el suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses que han signat el 

decret en el qual es dona suport al referèndum convocat per la Generalitat de 

Catalunya. 

  

SEGON- Donar suport als càrrecs electes i del govern detinguts i demanar la seva 

llibertat sense càrrecs.  

 

TERCER- Rebutjar la persecució, impulsada pel Govern espanyol i diferents institucions 

de l’Estat, destinada a impedir el dret bàsic a votar i l’exercici democràtic que 

representa la convocatòria de l’1 d’octubre. 

 

QUART- Donar suport a qualsevol tipus de manifestació cívica i pacífica per defensar 

els drets fonamentals de la democràcia.  

 

CINQUÈ- Comdemnar la presecució política a diferents grups polítics amb 

l’assetjament a les seves seus. 

 
SISÈ- Comunicar els acords al Govern de Catalunya, a l’Associació Catalana de 

Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. 



Terrassa, 21 de setembre de 2017  


