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El Grupo Municipal DECIDE (Derecho, Ciudadanía y Democracia) en Vilanova del Camí, a través
de la seva portantveu Imma González, al empara del article 29 del Reglament de Organització
Municipal vigent i de conformitat amb allò previst en el article 91.4 i del article 97.3 del Real
Decreto 2568/1986 del Reglamento de Organización y Funcionament i Règim Jurídic de las
Entitats Locals; presenta la següent Moció al Ple de la corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant el desafiament independentista per part de la Presidenta del Parlament de Catalunya
Carme Forcadell, declarant el fi de la Autonomia de Catalunya que ens priva de la seguretat
jurídica, element bàsic d’un Estat democràtic, i deixa els ciutadans com a simples espectadors
captius. La proposta de declarar solemnement l’inici del procés de creació d’un Estat Català,
considerant l’Alt Tribunal sense legitimitat i competències , preveu iniciar el en un mes la
tramitació de les lleis d’un procés constituent creant estructures d’Estat.
La trencadissa amb la legalitat que han protagonitzat les autoritats de la nostra Comunitat
Autònoma és un menyspreu als ciutadans i als seus drets; essent els ciutadans els qui patim
unes conseqüències d’abandonar els marc constitucional que no podem tolerar.
Coneixedors de la idiosincràsia de algun del grups que conformen l’equip de govern i tenint la
intuïció que la adhesió de l’ajuntament a l’Associació de Municipis del la Independència (AMI)
serà una proposta que tard o d’hora serà plantejada al ple de l’ajuntament. Els principis i
objectius de l’AMI son clarament antidemocràtics, no respecten el pluralisme de Vilanova del
Camí i defensen la supremacia dels plantejaments nacionalistes.
Conscients que el nostre grup municipal és un referent a Vilanova del Camí com a partit noindependentista, no podem quedar-nos indiferents davant la proposta de declaració
presentada al Parlament per Junts pel Sí i la CUP del passat 27 de setembre, que exclou a més
de la meitat dels catalans. Creiem que tenim el deure com representants polítics de buscar un

consens municipal per defensar els drets dels ciutadans de Vilanova del Camí que estan per
sobre dels interessos dels partits o de les sigles. Vilanova del Camí no és independentista tal i
com es va demostrar en les eleccions del passat 27 de setembre.

PROPOSEM
1.- Blindar Vilanova del Camí davant d’una possible adhesió a la AMI, entitat costosa
econòmicament que depèn de l’erari públic, il·legal, il·legítima i que suposa un risc de
convivència. Aquest blindatge seria coherent amb la realitat vilanovina que no vol la sedició,
tal i com va demostrar les passades eleccions del 27 de setembre.
2.- Defensar la diversitat social i política de Vilanova del Camí, on no hi ha una majoria
partidària d’un procés d’independència i de ruptura unilateral amb la legalitat.
3.- Donar recolzament a la Constitució Espanyola marc democràtic de convivència.
4.- Denunciar qualsevol intent d’incomplir les lleis democràtiques, donat que cap institució o
representant polític pot atribuir-se la capacitat d’incomplir les lleis democràtiques, donat que
son el marc de convivència.
5.- Negar-nos a qualsevol declaració unilateral d’independència, així com rebutjar el procés de
creació d’estructures d’Estat.
6.- Donar trasllat al Parlament de Catalunya d’aquest acord així com als partits amb
representació en aquesta cambra.
Vilanova del Camí, 4 de novembre de 2015

