
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A FAVOR DE CONVOCAR UN
REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ.

Atès que el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària,

el  reconeixement del dret  a l’autodeterminació dels  pobles així  com la voluntat  de recolzar

l’exercici del dret a decidir reclamat i aclamat sobretot en els darrers anys pel poble català. 

Atès 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 per avançar en el  procés que ha de fer  possible l’exercici  del  dret  democràtic  a un

referèndum sobre la independència de Catalunya dins de l’any 2014.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Manresa  és  membre  de  l’Associació  de  Municipis  per  la

’Independència i que ha expressat en més d’una ocasió el seu suport a l’exercici del dret a

l’autodeterminació. 

Atès que ens trobem davant la possibilitat que el regne d’Espanya no autoritzi la celebració

d’un referèndum democràtic d’Autodeterminació. 

Proposa:

Primer. Instar al Govern de la Generalitat a promoure el referèndum al llarg de l'any 2014 i en

funció de la data exacta que s’acordi en el marc de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir del

Parlament de Catalunya. 

Segon.  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  a  promoure  el  referèndum  de  forma  unilateral,

habilitant tots els mecanismes a l'abast per fer-lo possible; en el cas que es constati el bloqueig

de l'Estat espanyol a deixar votar el poble català per decidir el seu futur. 

Tercer. Instar al Govern de la Generalitat a convocar el referèndum amb la pregunta que acordi

la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir del Parlament de Catalunya, que hauria de ser unívoca,

incloure el concepte d'independència política, permetre només una resposta binària i que emeti

un mandat clar. 



Quart. Instar al Govern de la Generalitat a respectar i fer respectar el mandat sorgit d'aquest

referèndum.

Cinquè. Notificar els presents acords a la Presidència del Govern de la Generalitat i als grups

parlamentaris representats al Parlament de Catalunya.

No obstant això, el Ple decidirà

Adam Majó Garriga                      GM de la CUP                Manresa, a 15 de novembre del 2013


