MOCIÓ DE SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DEL REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ DEL
POBLE DE CATALUNYA QUE ES FARÀ EL PROPER 9 DE NOVEMBRE DE 2014.
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la seva
voluntat de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania,
i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Durant tot el segle XX aquesta voluntat de les catalanes i els catalans ha estat una constant
que no es va acabar amb la transició democràtica ni amb el sistema d’autonomies definit
per la constitució espanyola del 1978.
El procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya iniciat pel parlament l'any
2005 que va rebre un ampli suport de les forces polítiques i socials catalanes i recolzat
majoritàriament en referèndum pel poble català, pretenia precisament l’aprofundiment
democràtic i la millora dels recursos disponibles que ens haurien permès oferir a la
ciutadania millores en el seu nivell de benestar.
Aquest procés va rebre l’oposició de la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 que
limitava l'evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins l'estat
espanyol i que avui patim com a conseqüència amb total claredat en els aspectes polítics,
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acordà iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del
dret a decidir per tal que tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el
seu futur polític col·lectiu.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Reconèixer que la Catalunya actual és el fruit de molts anys d’història i lluita
individual i col·lectiva de persones, amb orígens diversos i sensibilitats variades, però que
han compartit l’anhel de progrés, benestar i igualtat d’oportunitats que caracteritza a la
societat catalana.
Segon.- Donar suport al Parlament de Catalunya en la celebració d’un referèndum o
consulta.
Tercer.- Demanar al Parlament de Catalunya que el procés de l’exercici del dret a decidir
sigui, en tots els casos, escrupolosament democràtic, garantint la pluralitat d’opcions i el
respecte a totes elles, en especial per part de les institucions i els mitjans de comunicació
públics, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que
el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Quart.- Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població tingui
tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la
seva participació en el procés.
Cinquè.- L’Ajuntament de Rubí manifesta el seu compromís de garantir l’exercici del lliure
dret a decidir del poble català per mitjà d’una consulta, i farà efectives totes les

obligacions i procediments que la llei que reguli l’esmentat referèndum o consulta
estableixi en el moment de la convocatòria corresponents als ens locals, per tal que
aquesta es pugui desenvolupar amb normalitat i seguretat, incloent les dades del padró,
entre d’altres.
Sisè.- Fer difusió d’aquesta moció en el mitjans de comunicació locals i enviar-la al conjunt
d’entitats de la ciutat, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya,
al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.

