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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE 
CIU, ERC- MES i LA CUP, PER DONAR SUPORT A L’ORGANITZACIÓ DEL 
REFERENDUM DE L’1 D’OCTUBRE A MATARÓ 

Al passat Ple d’Abril de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una 
proposta de resolució presentada per CiU, ERC-MES i ICV-EUiA per l’adhesió 
de l’Ajuntament de Mataró al Pacte Nacional pel Referèndum. 

La proposta aprovada, que recollia el text del Manifest del Pacte Nacional 
pel Referèndum,  feia referència als drets essencials i inalienables de les 
societats democràtiques. 

Entre aquests drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, 
es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta 
la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que 
volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 

S’ha posat de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels 
catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent 
amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les 
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret 
a decidir.  

També s’instava els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les 
dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que 
estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la 
celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el 
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 

Es reconeixia el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 
manifesta la voluntat popular del país. Per això es donava suport a aquelles 
iniciatives i acords que hi sorgissin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 

Es manifestava la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que 
permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de 
Catalunya amb l’Estat espanyol. 

I finalment, s’afirmava que la cultura democràtica reclama solucions 
polítiques als problemes polítics. I ho fèiem apel·lant al mecanisme 
fonamental de que disposen les societats modernes: el coneixement i la 
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-
hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en 
igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a 
Catalunya. 

Igualment, aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari 
de data 5-09-2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als 
objectius que perseguia el mateix. 
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Per tot això, els Grups Municipals de CiU, ERC-MES i la CUP proposen al Ple 
Municipal l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- L’Ajuntament de Mataró col·laborarà amb la Generalitat i la 
Sindicatura Electoral, realitzant totes les accions necessàries per a 
assegurar l’organització del Referèndum de l’1 d’octubre amb normalitat 
democràtica, de manera que tots els mataronins puguin exercir lliurement 
el seu dret a vot. 

No obstant això, el Ple decidirà. 
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