
Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AVANCEM-ACORD 
MUNICIPAL, Convergència i la Candidatura d’Unitat Popular per donar 
recolzament a la proposta de resolució presentada per Junts pel Sí i la 
CUP al Parlament de Catalunya l’inici del procés de creació de l’Estat 
Català Independent en forma de república 
 
“Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya per declarar solemnement l'inici 
del procés de creació de l'estat català independent en forma de república i iniciar en el 
termini màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de 
seguretat social i d'hisenda pública. 
 
Atès que aquesta resolució és la resposta immediata al mandat democràtic obtingut a 
les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 que es basa en una majoria 
d'escons de les forces parlamentàries amb l'objectiu que Catalunya esdevingui un 
estat independent. 
 
Atès que després de provar totes les alternatives possibles per aconseguir aprofundir 
en l’autogovern de Catalunya, de veure com el Tribunal Constitucional va laminar 
l’Estatut d’Autonomia que havien aprovat els habitants de Catalunya i d’observar com 
es van suspenen un bon grapat de normatives com la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, amb l’intent d’avortar la consulta a la 
ciutadania del passat 9N i no permetre conèixer l’opinió sobre el camí a emprendre 
pel poble català. 
 
Atès que la crisi desencadenada pel debat estatutari, a partir de la segona meitat de la 
dècada dels 2000; ha comportat iniciatives populars encaminades a assolir que 
Catalunya esdevingui un estat independent, com: 
 

- l'auge progressiu de les consultes populars per la independència en molts 
municipis catalans, dutes a terme entre el setembre de 2009 i el juny de 
2010,  
 

- la mobilització del 10 de juliol del 2010, contra la sentència de retallada de 
l’Estatut, de 14 articles totals i 30 d’esmenats per part del Tribunal 
Constitucional,  

 
- la gran manifestació de I'11 de setembre del 2012 a Barcelona, on van 

sortir més d’1.000.000 persones al carrer,  
 

- la organització de la Via Catalana l’11 de setembre del 2013, amb  la 
participació d’1.400.000 persones, 

 
- la desautorització de la consulta pel dret a decidir el 8 d’abril de 2014, per 

part del Congrés dels Diputats quan tres representats del Parlament van anar 
a explicar-ho a Madrid, 
 

- la participació a la V Catalana l’11 de setembre de 2014, quan 1.800.000 
persones es van manifestar pacífica i festivament a la Diagonal i la Gran Via de 
les Corts Catalanes, 

 
- la participació de 2.344.828 persones en el procés de participació 

ciutadana sobre el futur polític de Catalunya del 9N on el Sí – Sí, va assolir 
el 88,91%, del votants sumant 1.897.274 participacions, 

 



- la participació massiva en l’acte de la Via Lliure, 11 de setembre de 2015 a 
la Meridiana, 

 
- el resultat de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, on entre 

Junts pel Sí i la CUP, van treure 1.966.508 vots (un 47,8%), assolint 72 dels 
135 diputats del Parlament de Catalunya,  

 
 
 
Totes aquestes iniciatives són mostres claríssimes de la voluntat  majoritària del 
poble català. 
 
Cal recordar que gent de Riudoms no ha estat aliena a aquest procés, a finals de l’any 
2009, es constitueix Riudoms Decideix que va ser l’organitzador de la consulta 
popular per la Independència, el 25 d’abril de 2010, on va guanyar l’opció favorable 
a la independència per una amplíssima majoria. 
 
Pocs mesos més tard de l’assemblea constituent de l’ANC, l’abril de 2012, a Riudoms 
es constitueix una assemblea local que ha estat la precursora de moltes activitats 
xerrades, col·loquis, encesa d’espelmes, desplegament de banderoles, 
organització de diversos trams de la Via Catalana, sortides a les manifestacions 
dels 11 de setembre de 2014 i 2015  a Barcelona. 
 
També hem de tenir ben presents, la voluntat expressada tant en el procés de 
participació ciutadana sobre el futur polític de Catalunya del 9N, on 2.357 
riudomencs i riudomenques es van decantar pel Sí-Sí (un 87,26% dels vots totals) o 
resultat de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, on a Riudoms, 
entre les candidatures de Junts pel Sí i la CUP, van rebre 2.464 vots (un 66,25% del 
total vots escrutats), que també donen mostres claríssimes de la voluntat  
majoritària del poble riudomenc. 
 
Tenint en compte el camí recorregut per l’Ajuntament de Riudoms que al desembre 
de 2011 s’adheria a l’Associació de Municipis per la Independència;  de veure 
com el 21 de setembre de 2013, es va signar un pacte de Compromís per 
Riudoms (que van signar entre altres partits CIU, ERC, CUP i SI) amb l’objectiu 
d’assolir el màxim recolzament a un referèndum sobre la independència i la 
creació d'un Estat Propi; o el pacte signat abans de les Eleccions Municipals pels tres 
grups municipals que conformen el Ple de l’Ajuntament l’objectiu d’assolir la 
independència de Catalunya. 
Amb tots aquests antecedents,  el Ple de l’Ajuntament de Riudoms pren l’adopció dels 
següents 
 
 

ACORDS 
 
 
PRIMER.- Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Riudoms a la Proposta 
de Resolució presentada el passat 27 d’octubre de 2015, pels grups polítics de 
Junts pel Sí i la CUP al Parlament de Catalunya i que reproduïm de manera literal: 
 

"El Parlament de Catalunya: 

PRIMER. Constata que el mandat democràtic obtingut a les passades 
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria d'escons de les 
forces parlamentàries amb l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat 



independent i amb una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta 
per l'obertura d'un procés constituent no subordinat. 

SEGON. Declara solemnement l'inici del procés de creació de l'estat català 
independent en forma de república. 

TERCER. Proclama l'obertura d'un procés constituent ciutadà, participatiu, 
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 
catalana. 

QUART. Insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer 
efectives aquestes declaracions. 

CINQUÈ. Considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la 
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d'hisenda 
pública. 

SISÈ. Com a dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent, reitera 
que aquest Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se 
supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol, en particular 
del Tribunal Constitucional, a qui considera deslegitimat i sense competència 
arran de la sentència de juny del 2010 sobre l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya votat prèviament pel poble en referèndum, entre d'altres. 

SETÈ. Adoptarà les mesures necessàries per obrir aquest procés de 
desconnexió democràtica, massiva, sostinguda i pacífica amb l'Estat espanyol 
de tal manera que permeti l'empoderament de la ciutadania a tots els nivells i 
en base a una participació oberta, activa i integradora. 

VUITÈ. Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o 
mandats emanats d'aquesta Cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els 
drets fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions de 
l'Estat espanyol. 

NOVÈ. Declara la voluntat d'inici de negociacions per tal de fer efectiu el 
mandat democràtic de creació d'un estat català independent en forma de 
república i, així mateix, ho posa en coneixement de l'Estat espanyol, de la Unió 
Europea i del conjunt de la comunitat internacional." 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Mesa del Parlament de la Catalunya i a tots 
els partits que formen part del Parlament en l’actual legislatura” 

 


