MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 12 DE
MAIG DEL 2017 EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA, LA CONVIVÈNCIA I L’ESTAT DE
DRET
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El respecte a les institucions, l’Estat de Dret i les lleis és la garantia de la democràcia, de
la convivència i dels drets i llibertats de tots els ciutadans. Estem vivint uns moments en
què per part de les altes instàncies de la Generalitat de Catalunya, així com des de
diferents organitzacions de caràcter polític i civil, es constata la voluntat de no obeir les
resolucions del Tribunal Constitucional i de vulnerar el marc legal estatutari i
constitucional, mitjançant l’anunci de les anomenades “lleis de desconnexió” i d’una
convocatòria d’un referèndum sobre la independència de Catalunya. D’altra banda,
darrerament proliferen les manifestacions d’alts càrrecs del govern autonòmic i de
diferents partits polítics d’àmbit català que tracten de desprestigiar i de menystenir l’Estat
de Dret proclamat per la nostra Carta Magna.
La nostra Constitució defineix Espanya com un Estat Democràtic i de Dret, garanteix com
cap altra una sèrie de drets i llibertats (a la vida, a la llibertat religiosa, d’expressió, a
l’educació, a la vaga, a la propietat privada, al treball, a la llibertat d’empresa, etc.).
D’acord amb la Unitat d’Intel·ligència Econòmica de “The Economist”, que publica un
Índex Anual de Democràcia, gairebé la meitat dels països del món poden considerar-se
democràcies, però el número de democràcies plenes a nivell mundial es fixa únicament en
19, entre les quals es troba Espanya. A títol il·lustratiu, val a dir que ni França, Itàlia, els
Estats Units, el Japó, Bèlgica, ni Portugal es troben dins d’aquest selecte grup de
democràcies plenes.
Per això, des de Ciutadans ni volem ni podem acceptar incompliments del marc normatiu
vigent (encapçalat per l’Estatut de Catalunya i la Constitució Espanyola) ni desobediència
a les resolucions judicials. Aquestes actituds, ja sigui en forma de lleis del Parlament o de
possibles mocions o resolucions municipals, se situen molt lluny de la democràcia i de la
convivència i amenacen els drets i llibertats de tots els reusencs i reusenques, en tant que
ciutadans d’un país basat en el respecte ple a la democràcia.

Davant de totes aquestes decisions polítiques i actituds, que poden vulnerar l’empar que
l’Ajuntament ha de procurar al conjunt de la ciutadania, situant les institucions que ens
pertanyen a tots i a totes en un espai il·legal i vulnerable, el Grup Municipal de Ciutadans
proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Rebutjar actituds o propostes tant dels membres del Govern de la Generalitat de
Catalunya com de qualsevol grup polític d’aquest Consistori en les que es posi de
manifest la decisió conscient i voluntària de vulnerar l’ordenament jurídic i l’Estat de Dret,
incomplint la Constitució Espanyola, l’Estatut de Catalunya i les sentències i resolucions
dels tribunals.
Segon. Manifestar el ferm suport de l’Ajuntament de Reus a la democràcia, a l’Estat de
Dret i a l’ordenament jurídic vigent.
Tercer. Exigir tant al Govern de la Generalitat de Catalunya com a la totalitat dels grups
d’aquest consistori que tots els seus acords, resolucions, propostes i mocions es
desenvolupin i s’ajustin al marc normatiu i al respecte de la Constitució Espanyola, a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a les decisions dels tribunals encarregats de fer-les
complir, com a garantia de la nostra convivència pacífica i dels drets i llibertats de tots els
ciutadans.
Quart. Notificar els acords a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
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