
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ESTAT PROPI PER CATALUNYA

Atès el context  nacional que viu Catalunya, i a la greu situació social i econòmica que pateix  

tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol, 

presentem la present moció  per a declarar la vila de Sant Pere de Vilamajor com a territori 

català lliure i sobirà, a l’espera de que el Parlament de Catalunya, de manera sobirana 

estableixi la legislació d’un futur estat català lliure, democràtic i social. Mentrestant, i de 

manera provisional, resta vigent la legislació de l’Estat Espanyol i tota aquella d’àmbit 

internacional que empara i protegeix el drets socials i els drets dels pobles a decidir el seu 

propi futur.

Amb la consulta popular democràtica duta a terme el 13 de desembre de 2009, Sant Pere 

de Vilamajor forma part dels 553 municipis del Principat que ja l’han fet. En aquesta 

consulta els vilamajorencs i vilamajorenques van expressar el seu sentiment majoritari a 

favor de la Independència de Catalunya, amb el 91,20% dels vots a favor. 

L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de 

forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres 

supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. Al mateix temps, ha incomplert i 

segueix incomplint de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de 

la Generalitat de Catalunya, fet que genera una important distorsió en la seva imatge 

internacional. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris 

creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a l’Estat 

Espanyol uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la 

Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia des del Govern Espanyol, que es 

promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins 

i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al 

conjunt de la ciutadania.

Amb sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en 

qüestió la unitat de la llengua catalana, decisions legals davant de certs actors que 

impunement mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del teixit 

productiu català, dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguin mostrar-se al 

món segons la seva identitat, dèficit crònic de finançament i gestió d’infraestructures, 

amenaces permanents de sancions i restriccions per part de l’Estat Espanyol en relació a 

l’estatus administratiu i competencial de Catalunya, i l’últim rebuig a la proposta de pacte 

fiscal per part del President del govern central fan que el poble català se senti ferit en la 

seva dignitat i vulgui emprendre decidit el camí cap a la seva emancipació nacional.
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Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva 

cultura, el seu territori físic i tot el llegat de la seva història per fer front a les dificultats dels 

present i afrontar el futur amb esperança.

És per tots aquests motius, i per a preservar el benestar dels ciutadans i ciutadanes de 

Catalunya i especialment el dels veïns i veïnes de Sant Pere de Vilamajor i, per tal d’impedir 

que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de 

degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les 

classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en 

aquests moments històrics que ens està tocant viure.

Es proposen al ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor els següents acords:

Primer.- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i 

democràtica

Segon.- Declarar el municipi de Sant Pere de Vilamajor com a territori català lliure i sobirà i, 

a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i 

els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional.

Tercer.- Instar als partits politics que en el seu programa electoral incloguin la creació d’un 

Estat Propi Independent.

Quart.- Demanar al Govern i al Parlament de Catalunya l’anunci i divulgació a tota la 

comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya 

Cinquè.- Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per tal de:

• Declarar l’oficialitat de les banderes locals, comarcals, la senyera quadribarrada, 

l’europea i l’estelada fins el dia de la independència. 

• Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 

resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida 
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pública o acadèmica catalana.

• Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia 

per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.

• Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió 

Europea, per tal de     garantir un correcte procés de transferència democràtica cap 

al nou estatus jurídic.

Sisè.- Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a totes aquelles 

organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets 

nacionals de Catalunya i de la seva emancipació de l’Estat Espanyol. Mostrar a través de 

l’Associació de Municipis per la Independència i, conjuntament amb ella, el nostre suport a 

l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals.

Setè - Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la resta de 

territoris integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a 

poble. En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que la independència del 

que avui és el Principat de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la nació 

sencera, sinó que el nou Estat Català tindrà entre els seus objectius assolir la reunificació 

política dels Països Catalans.

Vuitè.- Finalment, des de Sant Pere de Vilamajor, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, 

inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i 

s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles 

del món.

Novè.- Notificar-ho al: el President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable senyor 

Artur Mas i Gavarró; a la Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable senyora 

Núria de Gispert i Català; als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; als 

grups parlamentaris del Congreso de los Diputados; al President de la Comissió Europea, 

senyor José Manuel Durào Barrosso; al President del Parlament Europeu, senyor Martin 
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Schulz; al Secretari General de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon ; a l’Associació de 

Municipis per la Independència; a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 

Federació de Municipis de Catalunya .

SANT PERE DE VILAMAJOR 12 D’OCTUBRE DE 2012
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