
 
 
 

MOCIÓ O PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
RELATIVA A LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR  

EN L’ÀMBIT MUNICIPAL 
 
 
Atès que al municipi d’Arenys de Munt ha tingut lloc recentment una consulta popular 
sobre la possibilitat que Catalunya es constitueixi com un Estat de dret, independent, 
democràtic i social, integrat en la Unió Europea, i que aquesta consulta s’ha celebrat 
amb total normalitat i una alta participació ciutadana. 
 
Vist que l’opció d’autogovern inclosa a la pregunta té una incidència directa en la vida 
diària dels ciutadans de municipis com Collbató, tant pel que fa a l’exercici dels seus 
drets lingüístics i dels seus hàbits culturals com per les repercussions que se’n poden 
derivar en la disposició de serveis bàsics, en infraestructures, en transports, en 
prestacions socials i sanitàries, en les economies domèstiques, etc. 
 
Atès que és un dret democràtic de tots els pobles buscar mecanismes d’expressió per 
aconseguir la plena sobirania, i un d’aquests mecanismes són les consultes populars. 
Atès també que a través de la consulta popular, la societat civil, però també els 
ajuntaments, es doten d’una eina eficaç i directa per conèixer de primera mà les 
inquietuds, les necessitats i els interrogants dels ciutadans. 
 
Vist que una iniciativa com aquesta és una oportunitat d’obrir un debat serè i 
democràtic sobre el futur de Catalunya (amb els seus municipis) com a nació, i que 
així s’aconsegueix que es pugui parlar d’autodeterminació d’una manera normal, 
pacífica i respectuosa amb les diverses opinions dels ciutadans. 
 
Atès que iniciatives d’aquest tipus ajuden a aprofundir en la democràcia participativa, 
una de les grans mancances de l’actual sistema polític. 
 
Vist el posicionament adoptat per l’Ajuntament d’Arenys de Munt i tots els grups 
polítics que el componen en relació amb aquesta iniciativa popular, d’absolut respecte 
tant per l’opinió dels ciutadans com pel marc legal i jurídic que ha regulat la consulta 
popular, i d’impuls i suport a la llibertat d’expressió i a la participació dels veïns en els 
afers que els afecten. 
 
 
El grup municipal del Grup d'Independents de Collbató - Entesa de Progrés 
Municipal (GIC-EPM), en virtut de l’article 106.1 i 106.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, presentem 
per al seu debat, votació i aprovació si escau la següent 
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

1. Defensar el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur sense traves ni 
limitacions de cap mena, en la línia del pronunciament del Parlament de 
Catalunya de 1989. 

 
2. Felicitar l’Ajuntament d’Arenys de Munt per haver sabut canalitzar amb 

normalitat i correcció la voluntat popular d’expressar-se sobre aspectes que 
poden tenir incidència en la vida diària dels ciutadans d’Arenys de Munt i que 



són els mateixos que poden afectar els ciutadans de Collbató, i felicitar 
igualment els ciutadans i ciutadanes d’Arenys de Munt per haver exercit el seu 
dret a la llibertat d’expressió amb civisme, responsabilitat i participació. 

 
3. Malgrat que, per imperatiu judicial, aquest consistori no pot donar suport a 

aquesta iniciativa popular de consulta ciutadana sobre el nostre futur nacional, 
l’Ajuntament de Collbató vol manifestar que observa amb alt interès i 
consideració l’exercici democràtic de participació ciutadana que s’ha dut a 
terme a Arenys de Munt el 13 de setembre de 2009, ho considera un exemple 
a seguir per aquells municipis que considerin oportú conèixer la voluntat dels 
seus veïns i anima els organitzadors a continuar treballant per fer visible 
l’opinió dels ciutadans en tots aquells temes que els afectin. 

 
4. Exposar al govern espanyol la necessitat de respectar el dret de la ciutadania a 

celebrar consultes populars per a la independència de Catalunya. 
 

5. Traslladar aquests acords a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a la Comissió 
Organitzadora de la Consulta per la Independència a Arenys de Munt i al 
govern espanyol. 

 
 
 
 
 
Collbató, 14 de setembre de 2009   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Serra i Massansalvador 
Regidor portaveu 
Grup d’Independents de Collbató (GIC-EPM) 
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