Mandat 2011-2015

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC d’Arenys de Munt per a la seva
aprovació en el proper Ple Ordinari.

MOCIÓ PER A L’ABOLICIÓ DE LA MONARQUIA ESPANYOLA i DECLARAR
ARENYS DE MUNT MORALMENT EXCLÓS DEL SEU DOMINI
Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint al
dictador Franco com a Cap de l’Estat i acceptant formalment l’herència de la dictadura
franquista.
La pervivència de la monarquia espanyola és una imposició antidemocràtica pels
següents motius:
• El Cap de l’Estat és un militar, ja que correspon al rei el comandament suprem de les
Forces Armades.
• La persona del Rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat.
• El càrrec de rei és hereditari i vitalici i, per tant, no és accessible a la ciutadania ni
sotmès a la sobirania popular.
• Situa la família “reial” per sobre de la ciutadania preservant privilegis indignes,
sobretot en temps crisi econòmica, i, per tant, considerem contrari al principi universal
d’igualtat davant la llei.
Atès que els Països Catalans viuen sotmesos des de fa 300 anys a l’ocupació de la
monarquia espanyola borbònica.
Atès que Arenys de Munt és un municipi integrat per persones que creuen en la
democràcia i on la sobirania popular i la igualtat entre les persones constitueixen dos
fonaments democràtics bàsics.
Atès que l’Ajuntament d'Arenys de Munt desitja contribuir en l’increment del nivell
democràtic tant a Arenys de Munt com a la resta dels Països Catalans.
Atès que Arenys de Munt va ser el poble pioner en organitzar una consulta popular i
que ja va expressar la seva voluntat de crear un estat català lliure i sobirà el dia 13 de
setembre de 2009.
Atès que el Consistori va aprovar adherir-se a l’Associació de Municipis per la
Independència, el 8 de setembre de 2011, i ha esdevingut un dels municipis referents
independentistes per excel·lència.
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Per tot l’exposat anteriorment, les Regidores i els Regidors del Grup Municipal
d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1. Declarar Arenys de Munt moralment exclòs del domini de la monarquia espanyola.
2. Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i
democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre persones.
3. Sol·licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per presentar
una proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la Constitució espanyola que
contempli l’abolició de la monarquia i permeti la secessió que s’iniciï el procés
d’autodeterminació de la nació catalana i de qualsevol altre nació de l’estat espanyol.
4. Instar al Parlament de Catalunya, en cas que la reforma constitucional sigui
denegada per les Corts Espanyoles, a preparar la convocatòria d'un referèndum
d'independència per al territori on té competències. i legitimació essent aquesta la
única forma que asseguri la plena sobirania del poble català.
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient.

Arenys de Munt, 19 de gener de 2012

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
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