
 

 
 

 

 

Antoni Postius i Terrado, president del Grup Municipal de Convergència i Unió, i Carles 

Vega Castellví, president del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –

Avancem, d’acord amb allò que disposa el Cartipàs Municipal, aprovat en sessió 

plenària el proppassat dia 9 de juliol de 2015, i la normativa que regula el règim de 

sessions plenàries de l’Ajuntament de Lleida, sotmet a la decisió del Ple la següent 

 

MOCIÓ 

EN DEFENSA DE L’ESTAT DEMOCRÀTIC I EL RESPECTE A LA VOLUNTAT 

POPULAR EXPRESSADA LLIUREMENT A LES URNES 

 

Les eleccions del proper 27 de setembre al Parlament de Catalunya han estat 

considerades des del mateix moment de la seua convocatòria com unes eleccions de 

gran transcendència. Després que les autoritats de l’Estat espanyol hagin prohibit o 

desvirtuat els diversos intents de fer, amb totes les garanties necessàries, una consulta 

sobre la independència de Catalunya, totes les forces polítiques que concorreran a 

aquestes eleccions han centrat els seus esforços entorn de la certesa que, del seu 

resultat, dependrà que s’iniciï un procés democràtic cap a la independència o que es 

mantingui la pertinença de Catalunya a Espanya. 

Vistes les circumstàncies que han envoltat els mesos anteriors a la campanya i la 

mateixa campanya, amb contínues intervencions dels poders de l’Estat i friccions 

constants entre els governs i els parlaments espanyols i catalans, que han culminat en 

el que alguns partits han considerat una campanya per fomentar la por de l’electorat 

català a una eventual declaració d’independència de Catalunya. 

Vistes les contínues manifestacions de líders polítics antiindependentistes, 

representants del poder judicial o destacats membres de lobbies, grups de pressió  i 

associacions aparentment interessades que Catalunya no esdevingui un estat 

independent. 



 

 

Vist que tot aquest context desfermat és interpretat per gran part de la població i de la 

classe política catalanes com una ofensiva per influir decisivament en  el resultat de les 

eleccions que s’han de celebrar el citat dia 27 de setembre. 

Tenint en compte que el respecte a la voluntat popular expressada lliurament a les 

urnes i el diàleg constructiu són la base de la democràcia i que intentar influir per 

mitjans aliens al debat polític en les decisions i les opcions polítiques de la ciutadania. 

Tenint igualment en compte que la separació de poders és el principi bàsic per evitar 

l’abús en l’exercici del poder i per garantir les llibertats i l’exercici lliure dels drets de la 

ciutadania a decidir el seu futur polític a través del sufragi universal. 

Els grups municipals de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya – 

Avancem proposen al Ple de la Paeria l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

PRIMER. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Lleida amb la defensa dels 

valors democràtics, amb l’Estat democràtic com a garantia de convivència i amb el 

respecte a les institucions democràticament constituïdes com a resultat  de la voluntat 

popular expressada lliurement a les urnes. 

SEGON. Reconèixer el dret del poble de Catalunya a expressar-se com a subjecte 

polític. 

TERCER. Expressar el suport i la voluntat de defensar la sobirania popular, que 

s’expressa de forma explícita a través del sufragi i que resideix en la ciutadania de 

Catalunya. 

QUART. Reconèixer la legitimitat de les decisions preses en el si de les institucions 

democràticament constituïdes i les accions empreses per donar compliment 

d’aquestes decisions. 

CINQUÈ. Defensar la cohesió social i la identitat de Catalunya, alhora que condemnar 

les actuacions i decisions que s’han empès o es puguin emprendre en el futur, des de 

qualsevol àmbit exterior del país, contra la cohesió i la identitat del poble de 

Catalunya. 

SISÈ.  Instar tots els poders de l’Estat a respectar i sotmetre’s a la voluntat popular, 

expressada a través de la seua representació parlamentària, legítimament constituïda 

després de les eleccions fetes el 27 de setembre de 2015. 



 

 

SETÈ. Reclamar a les institucions de l’Estat que respectin la separació de poders, 

principi bàsic per evitar l’abús en l’exercici del poder i per garantir les llibertats, de 

manera que cap dels tres poders interfereixi en les competències i les actuacions dels 

altres dos.  

VUITÈ.- Trametre aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Congreso de los Diputados , al 

Senado, al Consell de la Unió Europea, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu. 

 

 

 

 

 

Antoni Postius i Terrado  Carles Vega Castellví 

GM CiU    GM ERC-Avancem 

 

Lleida, 21 de setembre de 2015 
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