
 
MOCIÓ DE PSC, CiU, EpS, ICV i EUiA, DE PETICIÓ DE L’EXERCICI DEL DRET A 
DECIDIR DE CATALUNYA. 
 
 
Josep Ayuso, portaveu del Grup Municipal del PSC, Carles Rossinyol, portaveu del 
Grup Municipal de CiU, Virginia Dominguez, portaveu del Grup Municipal d’EpS, 
Carme Garcia, portaveu del Grup Municipal d’ICV i Marisol Martínez, portaveu del 
Grup Municipal d’EUiA exposen: 
 
Atès que tota comunitat nacional té dret a decidir de manera lliure la seva condició 
política i a perseguir lliurement el desenvolupament econòmic, social i cultural propis. 
 
Atès que la realitat nacional de Catalunya, s’expressa a partir d’una llengua, cultura i 
institucions pròpies, que s’han anat desenvolupant al llarg de la seva història. I que 
l’existència d’aquesta realitat nacional diferenciada ha estat reconeguda, fins i tot, a 
l’empara de l’article segon de la Constitució espanyola, referint-se de manera 
diferenciada a nacionalitats i regions, quan parla del dret a l’autonomia. 
 
Atès que el dret a l’autodeterminació dels pobles ha estat reconegut a diferents 
pactes internacionals, com per exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i 
Polítics de 1966, que va entrar en vigor el 1976 i va ser ratificat per l’Estat espanyol 
l’any 1977, o la Declaració Dels Drets Humans de les Nacions Unides de 1970. 
 
Atès que el dret a la lliure determinació és un dret democràtic que ha de tenir 
reconeguda la ciutadania, per a decidir sobre el seu present i el seu futur com a 
col·lectiu. Donant-se el cas que comunitats nacionals com Noruega, en el 1905, o El 
Quebec, en el 1980 i el 1995, ja han exercit aquest dret, o altres es plantegen 
convocatòries en els propers anys, com Puerto Rico, el proper mes de novembre, o 
Escòcia, per a finals del 2014.   
 
Atès que la recent manifestació a Barcelona, de l’11 de setembre de 2012, és la 
expressió inequívoca de la voluntat d’una part molt important de la ciutadania de 
Catalunya de pertinença a una realitat nacional pròpia i de demanda per poder 
decidir la seva pròpia realitat política com a nació dintre de Europa. 
 
Atès que el poble de Catalunya té el dret a decidir democràticament sobre el seu 
futur, i com vol relacionar-se amb la resta de pobles de l’Estat, Europa i el món. 
 
Atès, que tot i que la possibilitat d’un referèndum d’autodeterminació no està 
reconeguda per la Constitució espanyola, la Carta Magna ja ha estat modificada en 
diferents ocasions, per adherir-se a la UE o, darrerament i de manera ‘express’ per 
incloure el principi d’estabilitat pressupostària. Fets que faria incomprensible que es 
negui la possibilitat de contemplar una nova reforma que reconegui el dret a decidir 
dels pobles de l’Estat, quan una part molt important del poble de Catalunya l’està 
demandant. 
 
Atesa la petició feta per l’Assemblea Nacional Catalana, representada per Sabadell 
per la Independència, demanant que es debati en Ple de l’ajuntament aquesta 
qüestió. 
 
 
Per tot això el ple de l’Ajuntament aprova els acords següents: 
 



1- Manifestar el ple suport de l’ajuntament de Sabadell a totes aquelles 
iniciatives de la societat civil i institucions que fomentin la informació, el 
treball i la concreció de l’exercici al dret a decidir del poble català. 

 
2- Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que iniciïn, en 

el termini de temps més breu possible, els tràmits per obrir el procés per a la 
celebració d’una consulta d’autodeterminació garantint la legalitat del procés. 

 
3- Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya la creació 

d’una comissió, amb la participació de totes les forces polítiques, que 
garanteixi la informació completa de les implicacions de cadascuna de les 
opcions plantejades a la consulta d’autodeterminació. 
 

4- Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que iniciïn els 
tràmits per a  la modificació de la Constitució espanyola, que faci possible la 
realització de la consulta d’autodeterminació a Catalunya. 
 

5- 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 Sabadell, l’exercici de la seva funció informativa en un marc 
d’estricta neutralitat envers les diferents opcions plantejades en una futura  
consulta d’autodeterminació. 
 

6- Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 
i del Congrés dels Diputats, i a les entitats de Sabadell, a les entitats 
municipalistes (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 
 
Sabadell, 31 d’octubre de 2012 

 


