MOCIÓ DE PETICIÓ DE L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIR DE CATALUNYA.
Els portaveus dels grups municipals CiU, Cop -Compromís i ICV-EUiA sotasignats
presenten al Ple de l’Ajuntament la següent moció:
Atès que Catalunya s'ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua
i una forma de vida pròpies, en l'odre social i econòmic, en l'odre intel·lectual i
espiritual i en l'odre jurídic i polític.
Atès que a conseqüència de la derrota del 1714, les institucions catalanes foren
abolides i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província
seva.
Atès que Catalunya ha resistit l'agressió permanent de l'Estat espanyol durant aquests
tres-cents anys i que tots els intents d'encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya
i l'Estat espanyol, inclosos els trenta anys d'autonomisme, han fracassat, Atès que la
pertinença a l'estat limita conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament
econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat catalana per
l'espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de decisió i d'autogovern
que permet l'autonomia.
Atès que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny
de 2010, s'ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com
a nació o, per contra, iniciar un procés d'independència que ens porti a la constitució
del nostre propi Estat.
Atès que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d'un
procés de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa
l'inici de l'etapa final del procés d'independència de Catalunya. El resultats de les
eleccions al Parlament del 25 de novembre, a més han posat de manifest que hi ha
una amplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les
conseqüències.
Atès que l'objectiu prioritari del Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya
ha de ser la construcció del marc legal que faci possible la celebració d'una Consulta
vinculant al poble de Catalunya, amb una pregunta clara i inequívoca que compti amb
la supervisió internacional com a requisit per la acceptació del seu resultat.
Ates que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la
sobirania s'agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició
indispensable per exercir el dret d'autodeterminació.
Per tot això el ple de l’Ajuntament aprova els acords següents:

1- Donar ple suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble
de Catalunya, del 23 de gener de 2013.

2- El nostre compromís de treballar per participar en la construcció d’un
Estat al servei d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament
democràtica.

3- Demanar als mitjans de comunicació de titularitat pública, tant de l’Estat com
de la Generalitat i vetllar especialment en el cas dels de titularitat de
l’Ajuntament de Ripollet, l’exercici de la seva funció informativa en un marc
d’estricta neutralitat envers les diferents opcions plantejades en una futura
consulta d’autodeterminació.
4- Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
del Congrés dels Diputats, i a les entitats de Ripollet, a les entitats municipals
(FMC, i ACM), a l’AMI, i a l’Assemblea Nacional Catalana, així com donar
publicitat dels presents acords a través del mitjans de comunicació.
No obstant això, el Ple resoldrà
Ripollet, de 2013

