MOCIÓ DE SUPORT AL DRET A DECIDIR DE LA NACIÓ CATALANA I A
LA CONVOCATÒRIA D’UN REFERENDUM SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE
CATALUNYA

El poble de Catalunya ha expressat de forma constant al llarg de la seva
història la seva voluntat d'autogovern. En reiterades ocasions la societat
catalana ha manifestat democràticament les seves aspiracions de progrés i de
millorar el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania per reforçar
la cultura pròpia i la seva identitat.
Catalunya és una nació i així ha estat manifestat col·lectivament de manera
majoritària. Els catalans i les catalanes han de tenir el dret a poder decidir
lliurement el seu futur.
La societat civil, les institucions més representatives del país, el món local, les
forces polítiques, sindicals i socials, han reivindicat el dret a decidir i han
treballat de manera activa per a fer-lo efectiu, mitjançant la celebració d’un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya en el qual els ciutadans i
ciutadanes puguin expressar-se democràticament.
Atès que la ciutadania de Catalunya ha protagonitzat en els darrers anys les
mobilitzacions més grans de la nostra història, en defensa del dret a decidir i
per la convocatòria d’un referèndum sobre la independència.
Atès que el Parlament de Catalunya en diferents resolucions s’ha manifestat a
favor del dret de decidir.
Atès que el passat mes d'octubre el Parlament de Catalunya va reafirmar al
debat de Política General el dret inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i
va aprovar propostes de resolució en relació a la convocatòria d’un referèndum.
Atès que el Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments
i reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum vinculant sobre la
independència, obeint els principis de pluralisme, publicitat i democràcia,
seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació
d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels
arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en
igualtat de condicions.
Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple l’adopció
dels següents:

ACORDS

1. Manifestar el recolzament a l’exercici de la democràcia i a l’exercici del
dret de decidir del poble de Catalunya mitjançant un referèndum.
2. Facilitar des de l’Ajuntament de l’Hospitalet 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 promoure la seva participació en
el procés del referèndum acordat pel Parlament de Catalunya.
3. Donar trasllat d’aquesta moció al Parlament de Catalunya, a les

formacions polítiques, al Consell de Ciutat, als consells de Districte, a les
entitats de l’Hospitalet, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la
Independència, i al Pacte pel Dret de Decidir de l’Hospitalet.

L’Hospitalet, 15 de novembre de 2016

