
PROPOSTA 

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CiU, EpS, ICV i EUiA SOBRE LA CONSULTA PER 

PODER DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA 

En Ramon Burgués, portaveu del Grup Municipal del PSC; Carles Rossinyol, portaveu del Grup 

Municipal de CiU; Virgínia Domínguez, portaveu del Grup Municipal d'EpS; Carme Garcia, 

portaveu del Grup Municipal d'ICV, i Marisol Martínez, portaveu del Grup Municipal 

d'EUiA presenten aquesta moció per ésser debatuda al proper Ple de la Corporació. 

 Atès que Catalunya, com a nacionalitat, ha expressat al llarg del temps la seva voluntat 

d'autogovernar-se. 

 Atès que la darrera vegada que aquesta voluntat, expressada per mitjà de l'Estatut 

d'autonomia del 2006, referendat pel poble de Catalunya, va ser avortada arran de la 

Sentència 31/2010  del Tribunal Constitucional. 

 Atès que l'actitud de les institucions de l'Estat contra la voluntat del poble de Catalunya ha 

portat una gran majoria de catalans a expressar la seva disconformitat, duent a terme les 

manifestacions massives del 10 de juliol del 2010, i de l'11 de Setembre dels anys 2012 i 2013, 

període en el qual s'ha obert una nova dimensió en positiu en les aspiracions nacionals de 

Catalunya. 

 Atès que una majoria de la població està d'acord a ser consultada sobre el futur polític de 

Catalunya. Una voluntat que a Sabadell es va concretar amb la Moció de petició del dret a 

decidir del 31 d'octubre del 2012, aprovada per l'Ajuntament de Sabadell, i amb el Pacte local 

pel dret a decidir, subscrit per 127 entitats sabadellenques, el 12 de desembre del 2013, 

presentat al Parlament de Catalunya el 16 de gener del 2014. 

Atès que la majoria de grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, d'acord amb el seu 

compromís electoral, el dia 12 de desembre del 2013 van acordar una pregunta i una data (el 9 

de novembre del 2014) per dur a terme una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

  



Per tot això el Grups Municipals sotasignants proposen al Ple Municipal l’adopció dels següents 

 ACORDS 

1. La constatació de l’acord entre una majoria de les forces polítiques parlamentàries 

catalanes, de la voluntat de fer possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya 

pugui decidir, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu i el de les relacions entre 

Catalunya i Espanya. 

2. La necessitat que el Govern d’Espanya i el Govern de Catalunya busquin el diàleg i el pacte, 

per tal de fer possible la consulta, amb transparència, acordada i en el marc de la legalitat. 

3. Que l'Ajuntament de Sabadell, d’acord amb el que s’estableixi legalment, doni suport a la 

Consulta per decidir el futur polític de Catalunya  i faciliti les infraestructures i mitjans que 

calgui per la seva realització. 

4. Demanar als mitjans de comunicació de titularitat pública, tant de l'Estat com de la 

Generalitat de Catalunya, i vetllar especialment en el cas dels de titularitat de l'Ajuntament de 

Sabadell, l'exercici de la seva funció informativa en un marc d'estricta neutralitat envers les 

diferents opcions plantejades en la consulta. 

5. Manifestar el respecte institucional d’aquesta corporació als acords que majoritàriament 

s’adopten al Parlament de Catalunya per tal de que el poble català pugui decidir i ser consultat. 

6. Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés 

de Diputats, i a les entitats de Sabadell, a les entitats municipalistes (FMC i AMV), a l'Associació 

de Municipis per la Independència (AMI) i a l'Assemblea Nacional Catalana, així com donar 

publicitat d'aquests acords a través dels mitjans de comunicació. 

 No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el més escaient. 

  

Sabadell, 24 de febrer del 2014 

 

 


