MOCIÓ PER DEMANAR
CONSULTES POPULARS

CELERITAT

AL

PARLAMENT

EN

LA

LLEI

DE

MOCIÓ
Atès que entre els objectius de l’associació “Decidim.cat” es troba el d’emplaçar
activament al conjunt de governs locals i al Parlament de Catalunya per tal que es
duguin a terme les iniciatives necessàries per tal que es reconegui institucionalment
el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur.
Vist que així mateix el Parlament de Catalunya ha declarat en més d’una ocasió que
el poble de Catalunya no renuncia a exercir el dret d’autodeterminació, com a
exemple la resolució adoptada el 12 de desembre de 1989 on es manifestà que
s’acatava el marc institucional vigent però que això no significava la renúncia del
poble català al dret a l’autodeterminació. Igualment l’any 1998 el Parlament
ratificava el dret del poble català a determinar lliurement el seu futur com a poble,
en pau, i democràcia.
Atès que és evident que l’actual marc jurídic vigent suposa una limitació a les
nostres aspiracions de llibertat col·lectiva, i es també cada cop més palès que són
més els sectors socials que reclamen la necessitat d’avançar democràticament cap
al lliure exercici del dret a decidir.
Atès que en aquests moments, i en funció del que preveu el nou Estatut de
Catalunya, des del Govern de la Generalitat de Catalunya, s’està tramitant la Llei de
Consultes Populars, una llei que tot i les seves limitacions, ens ha de permetre
avançar cap a l’objectiu final que és la consulta a la ciutadania de Catalunya
d’aquells temes que siguin del seu interès.
Així doncs entenem que l’objectiu que es pretén amb la Llei coincideix amb els
objectius de la nostra associació que es poder exercir a l’autodeterminació,
respectant el marc jurídic existent i com un exercici eminentment cívic i democràtic.
I entenem que la via més adequada en aquests moments és l’ús dels mecanismes
que preveu l’estatut, que s’han de desenvolupar en la futura llei.
Per tot l’anteriorment exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Torelló l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Demanar al Parlament de Catalunya que tramiti amb la màxima celeritat el
projecte de llei de Consultes Populars, per tal que el Govern de la Generalitat i els
ajuntaments disposem d’una llei que ens doni cobertura per a la celebració de
consultes populars.
Segon.- Demanar als grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya que
esmercin tots els esforços per fer possible l’aprovació de la Llei amb el màxim
consens, i que aquesta llei esdevingui un símbol de la unitat dels partits polítics en
la defensa d’un principi democràtic bàsic en qualsevol societat com és del dret a
decidir i el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya.
Tercer.- Recalcar la importància de la unitat d’acció del conjunt democràtic del
poble català, i de tots els seus moviments i plataformes, perquè aquesta unitat és
l’única que pot garantir l’èxit de totes les iniciatives a l’entorn del dret a decidir i
l’autodeterminació. I el mateix respecte el mon municipal. Només si la gran majoria
dels municipis Catalunya participem i ens coordinem en una iniciativa respecte el
dret a decidir aquesta tindrà força.

Quart.- Notificar els presents acords al President del Parlament de Catalunya, al
President del Govern de la Generalitat, als diferents grups parlamentaris amb
representació al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i
a l’Associació de Municipis i comarques de Catalunya.

