
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA

Els regidors de Més per Algaida, Pina i Randa, a l’empara d’allò establert en el Reglament 
Orgànic,  eleven  al  Ple  de  l’Ajuntament  d’Algaida  la  següent  Moció  per  al  seu  debat  i 
votació:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després d’aquests anys de conflicte territorial entre l'Estat espanyol i Catalunya una part 
important del poble de Catalunya ha mostrat reiteradament la seva voluntat d'exercir el dret 
a decidir, ja sigui a través de la consulta del 9N, a través de les accions massives de l’11 de 
setembre o a través dels resultats a les eleccions del 2015.

L'Estat espanyol no ha volgut entrar en un procés de negociació i ha optat per judicialitzar 
el conflicte en lloc de donar una resposta política. Uns fets que s’han agreujat de manera 
preocupant amb la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i els dies posteriors.

Les accions judicials empreses fins el moment (querelles per permetre debats, per aprovar 
lleis,  citacions  a  declarar  per  imprimir  o  difondre  publicitat,  prohibició  d'actes  públics, 
tancament de webs) i les actuacions del Govern d’Espanya i les forces de seguretat contra 
la ciutadania no només amenacen la llibertat de les persones contra les quals es dirigeixen 
sinó que atempten contra la democràcia en si mateixa, perquè posen en qüestió llibertats 
fonamentals com la d'expressió, de premsa, de reunió o de participació política.

Davant els esdeveniments que es van succeint consideram que l'Ajuntament d’Algaida com 
institució democràtica no pot romandre impassible. És per tot això que Més per Algaida, 
Pina i Randa du al Plenari les següents

PROPOSTES D'ACORD

Primer.- L'Ajuntament d’Algaida expressa el seu rebuig als fets ocorreguts a Catalunya el 
diumenge 1 d’octubre de 2017,  que varen suposar càrregues repressives de la  Policia 
Nacional i la Guàrdia civil contra la ciutadania que pacificament volia exercir el dret a vot.

Segon.-  L’Ajuntament  d’Algaida  condemna  que  es  persegueixi  l'exercici  de  drets 
fonamentals com la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació i el dret de reunió pacífica i, 
en  conseqüència,  insta el  Govern de l'Estat  a deixar  d'instrumentalitzar  la  Fiscalia  per 
afrontar un conflicte de naturalesa política.

Tercer.-  L'Ajuntament d’Algaida insta als partits del Congrés dels Diputats a treballar per 
cercar  una solució dialogada al  conflicte polític  existent  a Catalunya,  la qual permeti  al 
poble català decidir lliurement el seu futur mitjançant un referèndum pactat, amb garanties i 
en el qual la ciutadania catalana pugui votar. 

Quart.-  L’Ajuntament  d’Algaida  mostra  la  seva  solidaritat  amb  totes  aquelles  persones 
agredides  el  passat  diumenge  i  aquelles  que  són  assetjades  a  Catalunya  pel  seu 
compromís amb la democràcia.

Algaida, 05 d’octubre de 2017.


