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MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LES INSTITUCIONS CATALANES, LES LLIBERTATS
FONAMENTALS, EL DIÀLEG I PER L’ABOLICIÓ DE LA MONARQUIA.
Vist tot el succeït a Catalunya en els darrers temps.
Atès que la convivència pacífica i el respecte als principis democràtics és cabdal per a
garantir una societat democràtica.
Atès que sense el respecte als drets humans, civils i polítics no pot existir la democràcia
Atès que la societat catalana és oberta, plural i inclusiva, i que un dels seus valors més
arrelats és el respecte a la diversitat.
Atès que el poble de Catalunya viu una regressió de drets polítics, socials, econòmics, i
culturals, amb greus conseqüències per a les llibertats fonamentals dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya.
Atès que les institucions catalanes han de vetllar pel respecte dels principis democràtics
fonamentals per tal de garantir el bon funcionament de la societat catalana.
Atès que no hi ha estat de dret si la llei no s’aplica amb una garantia d’absolut respecte als
principis democràtics i els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania. Que els conflictes
de tipus polític només poden tenir una resolució justa i democràtica si són abordats des de
solucions polítiques.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar l’octubre de 2018 la proposta de resolució
on fa una crida al diàleg d’igual a igual, sense condicions ni renúncies, com a base d’una
negociació fonamentada en el respecte per a tal de resoldre el conflicte polític entre
Catalunya i l’Estat Espanyol, amb l’objectiu de trobar una solució que posi el futur de
Catalunya en mans de la seva ciutadania, sense límits, ni coaccions, més enllà del respecte
a la democràcia i als drets humans, civils i polítics i, per tant, basant-se en el dret a
l’autodeterminació.
Atès que Felip VI va justificar la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre contra
ciutadans i ciutadanes pacífics i indefensos que només volien exercir el seu dret democràtic
a votar.
Vista l’existència d’una majoria àmplia de catalanes i catalans contraris a la monarquia i que
exigeix la seva abolició.
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El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat respecte per les institucions catalanes.
Segon.- Emplaçar a les institucions a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure
expressió de la pluralitat política. En aquest sentit reprova els actes repressius contra la
ciutadania i condemna les amenaces amb l’aplicació de l’article 155, la il·legalització dels
partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets
fonamentals.
Tercer.- Emplaçar a les institucions i partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la
pluralitat de les diferents opcions de tots els catalans i catalanes.
Quart.- Manifestar el suport a l’exercici del dret a decidir dels catalans i catalanes el seu
futur polític i el de Catalunya mitjançant un referèndum.
Cinquè.- Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felip VI, la seva intervenció en el
conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre
de 2017.
Sisè.- Refermar el compromís amb els valors republicans i apostar per l’abolició d’una
institució caduca com és la monarquia.
Setè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat i als Governs espanyol i català.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític d'Esquerra Republicana de Catalunya

Antoni Garcia i Acero

