
Proposició del GM de la CUP sobre les empreses dedicades a l'armament

Atès que a Catalunya hi  ha empreses dedicades a la  fabricació de components o
tecnologies per a l'armament i que el destí final d'aquest és la guerra.
Atès que algunes d'aquestes empreses exporta a països com Turquia, Aràbia Saudita,
Egipte o Qatar que, directament o indirecta, participen de la guerra de Síria o Iemen i,
de rebot són còmplices de la greu crisi de refugiats als quals Europa nega l'acollida.
Atès que alguna d'aquestes empreses està situada a prop de la ciutat de Manresa.
Atès  que  el  Parlament  de  Catalunya  va  aprovar  la  moció  55/XI  sobre  la
desmilitarització de Catalunya.
Atès que un dels  punts de la  moció explicitava:  “No concedir  ajuts  i  no promoure
activitats per part de l'Administració a la indústria militar a Catalunya, inclòs el suport a
la recerca i el desenvolupament que siguin explícitament orientats al creixement de la
indústria militar i armamentista.”.

PROPOSEM:

1- Que l'Ajuntament de Manresa no accepti el patrocini de cap empresa dedicada a la
fabricació de components o tecnologies per a l'armament.

2-  Que  l'Ajuntament  de Manresa  no faciliti  a  cap  empresa dedicada a  l'armament
l'espai públic ni cap espai municipal de la ciutat per poder promocionar-se, encara que
la companyia tingui branques de negoci no directament relacionades amb l'armament. 

3-  Que l'Ajuntament de Manresa promogui clàusules contractuals en els concursos
públics que afavoreixin les empreses sense activitats relacionades amb l'armament i
desincentivin la participació d'empreses lligades a la indústria militar. 

4- Que l'Ajuntament de Manresa faci públic si ha tingut relació amb alguna d'aquestes
empreses en els darrers deu anys.

5-  Que  l'Ajuntament  de  Manresa  faci  públic  el  compromís  d'aquesta  moció  a  la
ciutadania de Manresa, al Centre Delàs d'Estudis per la Pau, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat.

No obstant, el Ple decidirà.
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