
 
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I EL DRET D'AUTODETERMINACIÓ

Alice  Weber,  com  a  regidora  del  grup  municipal  MÉS  per  Inca  presenta  per  la  seva
aprovació per part d'aquest plenari la següent:

MOCIÓ
Una part important del poble de Catalunya ha mostrat, a través de les mobilitzacions més
massives  viscudes  a  Europa  en  els  darrers  anys,  i  sempre  de  forma escrupolosament
pacífica i democràtica, la seva voluntat d'exercir el dret d'autodeterminació. El seu parlament
s'ha reconegut reiteradament com a subjecte sobirà que pot exercir aquest dret, i que rep el
suport de milers d’entitats socials, culturals i polítiques. El Pacte Nacional pel Referèndum
es va constituir el dia 23 de desembre de 2016 fruit d’un procés que ja s’havia iniciat l’any
2013  amb el Pacte Nacional pel dret a decidir.  El resultat fou un manifest que va rebre
l'adhesió de més de 4.000 entitats  i  més de 400.000 persones.  Entre les personalitats
adherides cal destacar els vicepresidents del Parlament Europeu i Rigoberta Menchu, premi
Nobel de la Pau en 1992. 

Tot i la voluntat inequívoca pel dret a decidir del poble català, el govern de l'Estat espanyol
no ha volgut avançar cap el diàleg ni cap el procés de negociació que reiteradament ha
sol·licitat el Govern català. Ha optat, en canvi,  per judicialitzar el conflicte en comptes de
donar una resposta política al problema. El govern presidit per Mariano Rajoy ha utilitzat tota
l’estructura de l’Estat per perseguir la divergència ideològica a Catalunya: han imputat la
mesa  del  Parlament  per  permetre  un  debat  i  a  membres  de  l’anterior  Govern  de  la
Generalitat per fer una consulta; han encausat a més de 700 batles i batlesses per facilitar
la participació al Referèndum als seus conciutadans; han registrat impremtes i mitjans de
comunicació;  han prohibit  actes públics de suport  al  Referèndum; han requisat cartells i
planxes d’impressió amb publicitat  d’organitzacions privades;  han bloquejat  pàgines web
amb informació del Referèndum; han detingut càrrecs de la Generalitat  i  han suspès de
facto l’autonomia catalana sense cap llei o sentència que ho avali. Han actuat, en definitiva,
en contra dels principis democràtics més elementals.

Davant  aquesta  persecució  ideològica  i  la  vulneració  de  drets  fonamentals  com  són
d’expressió,  d'impremta,  de reunió  o d’informació,  consideram un deure,  com a càrrecs
electes expressar el nostre rebuig davant de tota aquesta situació. Això ja no va només d’un
referèndum a Catalunya, sinó de drets civils de tots i  cadascun de nosaltres. En aquest
sentit es va manifestar el Ple del Parlament de les Illes Balears de dia 19 de setembre de
2017 amb l’aprovació d’una Proposició No de Llei amb el següent text: “El Parlament de les
Illes  Balears  expressa  el  seu  rebuig  a  que,  amb  l'excusa  d'evitar  la  celebració  del
Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya, es dificulti o persegueixi l'exercici de drets



fonamentals com la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació i el dret de reunió pacífica i,
en  conseqüència,  insta  el  Govern  de  l'Estat  a  deixar  d'instrumentalitzar  la  Fiscalia  per
afrontar un conflicte de naturalesa política”.

Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al ple l'adopció del següents

ACORDS

1.- L'Ajuntament d’Inca expressa el seu rebuig a què, amb l'excusa d'evitar la celebració del
Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya, es dificulti o persegueixi l'exercici de drets
fonamentals com la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació i el dret de reunió pacífica i,
en  conseqüència,  insta  el  Govern  de  l'Estat  a  deixar  d'instrumentalitzar  la  Fiscalia  per
afrontar un conflicte de naturalesa política.

2.- L’Ajuntament d’Inca expressa el seu suport al dret dels catalans i les catalanes a decidir
lliurement el seu futur. 

3.- L’Ajuntament d’Inca mostra la seva solidaritat amb totes aquelles persones assetjades
judicialment a Catalunya pel seu compromís amb la democràcia.

4.- Aquest acord es notificarà a la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de
l’Estat Espanyol a les Illes Balears i a l'ACM (Associació Catalana de Municipis)

Inca, 25 de setembre de 2017

La regidora de MÉS per Inca

Alice Weber


