
24.-MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES I PDeCAT-Demòcrates
PER LA DEFENSA DE LES INSTITUCIONS CATALANES I LA CONDEMNA
DE LA MONARQUIA ESPANYOLA

1. Atès que  el  monarca  Felip  VI,  en  tant  que  cap  del  Regne  d’Espanya,
representa la màxima figura institucional  d’un Estat que impedeix el  lliure
exercici del Dret a Decidir del poble de Catalunya.

2. Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament
allunyats de la igualtat entre ciutadans.

3. Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític
que viu  Catalunya,  i  atès  que,  a  priori,  se  li  hauria  de  pressuposar  una
neutralitat  institucional  que sí  que han adoptat  altres  monarquies  com la
britànica en el conflicte entre Escòcia i el Regne Unit.

4. Atès el discurs de Felip VI en referència al referèndum de l’1 d’octubre de
2017 atiant  i  justificant  la  violència dels  cossos policials  exercida aquella
jornada envers la ciutadania que exercia el vot pacíficament.  

5. Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució
92/XII el 10 d’octubre de 2018 per la defensa de les institucions catalanes i
les llibertats fonamentals. En un dels punts, la moció rebutjava l’actuació del
Rei  Felip  VI  en el  conflicte  català.  A més,  el  Parlament català  també va
apostar per l’abolició de la monarquia, considerant-la una institució caduca i
antidemocràtica.

6. Atès que la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya  92/XII,  entre
d’altres aspectes, manifestava el següent: 

15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les insttuuions uatalanes i les 
llibertats fonamentals: 

[...]u) Rebutja i uondemna el posiuionament del rei Felip VI, la seva intervenuió en el 
uonfiute uatalà i la seva justiuauió de la violènuia eeeruida pels uossos poliuials le1 
deoutubre de 2017. 

d) Referma el uompromís amb els valors republiuans i aposta per leaboliuió deuna 
insttuuió uaduua i antdemouràtua uom la monarquuia. 

7. Atès que l’aprovació d’aquesta resolució i, en concret  aquests apartats “c” i
“d”, ha estat resposta pel govern espanyol enviant la declaració al Tribunal
Constitucional,  en  un  nou  exemple  de  judicialització  de  la  política  i  de
censura  dels  debats  que  es  produeixen  al  sí  de  la  cambra  legislativa
catalana. 



Per  tot  això,  proposen  que  el  Ple  Municipal  de  Sant  Cugat  del  Vallès
acordi:

PRIMER.-  Mostrar  suport  a  la  Resolució  92/XII  del  Parlament  de  Catalunya
aprovada el dia 11 d’octubre de 2018 en defensa de les institucions catalanes i
les llibertats fonamentals i, especialment, al fragment reproduït anteriorment de
rebuig i condemna al posicionament de Felip VI i a la monarquia refermant el
compromís amb els valors republicans. 

SEGON.-  Reivindicar la sobirania del poble català i de les decisions polítiques
que aproven les institucions de Catalunya.  

TERCER.-Enviar aquests acords al  Parlament de Catalunya, al  govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat
espanyol,  a  la  Casa  Real  espanyola  i  a  l’Associació  de  Municipis  per  la
Independència.
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