
Proposta  de  rebuig  a  les  mesures  de  l'article  155  i  de
suport  a  la  Declaració  del  Parlament  de  Catalunya  de
constitució de la República Catalana

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el Ple extraordinari del passat 24 d'octubre es va aprovar una proposta de resolució que, entre
d'altres acords, preveia donar suport al Govern de la Generalitat i al Parlament perquè fessin efectiu
el mandat popular del Referèndum del passat 1 d'octubre i  per exigir l'aturada de l'aplicació de
l'article 155 de la Constitució espanyola per part de l'Estat espanyol.

Atès  que  aquest  divendres  27  d'octubre  el  Parlament  de  Catalunya  va  aprovar  la  proposta  de
resolució que declara constituir la República Catalana com a Estat independent i sobirà, de dret,
democràtic  i  social  i  acorda  instar  el  Govern  a  dictar  totes  les  resolucions  necessàries  per  al
desenvolupament de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República

Atès que el mateix dia el Senat espanyol va aprovar les mesures d'aplicació de l'article 155 de la
Constitució espanyola,  entre les quals consta destituir el president, el vicepresident i els consellers
i conselleres del Govern de la Generalitat de Catalunya

Atès que l'Ajuntament de Reus sempre s'ha mostrat lleial al Govern de la Generalitat i al Parlament
de Catalunya.

Per tots aquests motius, el G.M .d'ERC-MES-MDC-Avancem

PRESENTA LA SEGÜENT PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A LA JUNTA DE
PORTAVEUS

PRIMER.-  Donar suport a la proposta de resolució que declara constituir la República Catalana com
a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social i acorda instar el Govern a dictar totes les
resolucions necessàries per al desenvolupament de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de
la República

SEGON.-  Rebutjar  les  mesures  acordades  pel  Senat  el  passat  divendres  27  d'octubre  per  tal
d'aplicar l'article 155  de la Constitució espanyola a Catalunya i en concret rebutjar la destitució del
president, el vicepresident i els consellers i conselleres del Govern de la Generalitat de Catalunya

TERCER.- Comunicar al Parlament de Catalunya, al Govern de Catalunya, a l'Associació Catalana de
Municipis  i  a  l'Associació de Municipis  per  la  Independència  l'aprovació d'aquesta proposta de
resolució.

Reus, 30 d'octubre de 2017

Grup municipal ERC-MES-MDC-Avancem


