
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA SOBRE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DEL 27 DE SETEMBRE 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En els darrers anys, la societat catalana ha protagonitzat el cicle de mobilitzacions 
populars més massiu des del final de la dictadura franquista, en defensa del dret a 
decidir de les catalanes i els catalans. Aquest cicle mobilitzador, impulsat per un ampli 
moviment social i caracteritzat pel seu caràcter cívic i democràtic, ha situat la demanda 
del dret a decidir en un lloc primordial de l’agenda política catalana. 
 
Fruit d’això, en els darrers temps les institucions catalanes han endegat múltiples 
iniciatives encaminades a fer efectiu el dret a decidir del poble català a partir del diàleg 
i el respecte a la legalitat. Totes aquestes propostes han estat menyspreades i 
perseguides per part de les institucions de l’Estat espanyol, que han negat qualsevol 
opció d’entesa que reconegués el dret d’autodeterminació i permetés l’accés a la 
independència.  
 
Malgrat l’intent continuat per part de l’Estat espanyol d’impedir l’exercici del dret a 
decidir, el passat 9 de novembre del 2014, més de 2 milions de ciutadanes i ciutadans 
catalans van obviar les amenaces i prohibicions i van acudir a les urnes per opinar 
respecte al futur polític de Catalunya. Aquest episodi, malgrat no comptar amb 
validesa legal, va significar una nova demostració de força, i va esdevenir nou mandat 
democràtic clar envers la necessitat de trobar una solució al conflicte democràtic que 
enfronta el poble català amb l’Estat espanyol. 
 
El proper 27 de setembre, davant la persistència de l’Estat espanyol en la seva posició 
immobilista i antidemocràtica, s’han convocat unes eleccions al Parlament de 
Catalunya excepcionals amb caràcter plebiscitari, amb l’objectiu que serveixin per 
mesurar de manera legal a través de les urnes el suport a la independència, i permetin 
obtenir un mandat democràtic clar que permeti l’avenç del procés independentista. 
 
Per tot això, el grups municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Girona l’adopció dels següents ACORDS: 
  
Primer.- Reconèixer l’excepcionalitat i el caràcter plebiscitari de les eleccions al 
Parlament del proper 27 de setembre sobre l’accés a la independència de Catalunya. 
 
Segon.- Posar l’Ajuntament a disposició del futur Parlament i del poble català per tal 
de dur a terme el mandat democràtic que sorgeixi d’aquestes eleccions. 
 
Tercer.- Implicar-se en aquelles accions que, a partir del 27 de setembre, puguin 
emprendre les institucions i la societat catalana amb l’objectiu de fer efectiva la ruptura 
democràtica amb l’Estat espanyol, implantar un pla l’emergència social que resolgui 
les necessitats de les classes populars catalanes, i iniciar el procés constituent cap a 
la nova República Catalana. 
 
 
Girona, 9 de setembre del 2015 
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