MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) AL PLE
PER DONAR SUPORT EXPLÍCIT AL REFERÈNDUM I CREAR UNA COMISSIÓ DE
SEGUIMENT DEL PROCÉS CONSTITUENT

El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret Internacional en
diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de les Nacions
Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren
també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural».
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i el
Parlament de Catalunya compta amb una majoria de diputats i diputades que defensen la celebració
del referèndum en quant és l’eina que garanteix l’exercici del dret a decidir. Cal recordar que el poble
de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va
reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. A més, recollint la voluntat
popular democràticament expressada, el 9 de novembre de 2015, el Parlament de Catalunya també va
aprovar la Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats
electorals del 27 de setembre de 2015.
El procés català, des de llavors, ha anat avançant amb trobades amb governs i forces polítiques
internacionals, amb l’elaboració de les conegudes lleis de desconnexió, entre d’altres. És sabut, també,
que d’aquí pocs pocs dies el president de la Generalitat confirmarà la data i la pregunta del referèndum
que se celebrarà la propera tardor per determinar quin ha de ser l’encaix que ha de tenir el Principat de
Catalunya vers l’Estat espanyol després que el govern espanyol hagi negat oficialment la possibilitat de
celebrar un referèndum pactat.
Arran del compliment de la voluntat majoritària del Principat, l’Estat espanyol ha endurit el discurs tot
afirmant que celebrar el referèndum és equiparable a un cop d’estat. Fa mesos que s’extà excutant una
persecució indigna vers les institucions i càrrecs electes que s’han posicionat a favor de la celebració
del referèndum i, ara que fan falta pocs mesos per la culminació d’aquest procés, entenem que cal
explicitar el suport d’aquest plenari vers la votació que caldrà realitzar sense el suport de l’Estat i
assumir les conseqüències socials, polítiques i econòmiques que se’n derivin.
En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot aquest escenari
d’insults vers les institucions i càrrecs electes catalans i la persecució indigna, el grup municipal de la
CUP proposa al ple de l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS:

Primer: Donar ple suport a la celebració de referèndum d’autodeterminació del Principat de
Catalunya tant si se celebra de forma pactada com si es realitza per la via unilateral.
Segon: Creació d’una comissió municipal integrada pels grups municipals, entitats, plataformes i
organitzacions que lliurement ho considerin amb la intenció de coordinar l’organització local del
referèndum d’autodeterminació de Catalunya i tenir un espai de referència de referència on
gestionar-ne el resultat des del nostre municipi
Tercer: Declarar que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment cívic i democràtic
que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat
popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com l’administració més propera
a la ciutadania.
Quart: Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la voluntat
popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a les
ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, aquest Ple no
col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides democràticament per exercir
les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts.
Cinquè: Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Assemblea
Nacional Catalana i al Pacte pel Dret a Decidir de Reus.
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