ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 03 de novembre de 2009.
Inici 20,05 hores

Fi 20,10 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Jordi Ginabreda Felip, regidor
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora

Secretari de la corporació

Lluís Boet Serra

La Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió,
passant-se tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.
1.- Moció en reconeixement de les consultes sobre el Dret a Decidir del
poble català, impulsades per la Plataforma del Pla de l’Estany per
l’Autodeterminació.
Atès el que assenyalen el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils i el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per l'Assemblea
General de l'ONU, en la seva 1496 Sessió Plenària, el 16 de desembre de
1966.
Article 1.1 "Tots els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest
dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren el seu
desenvolupament econòmic, social i cultural."
Article 1.3 "Els Estats participants en aquest Pacte, incloent-hi aquells que
tenen la responsabilitat d'administrar territoris no autònoms i territoris en
fideïcomís, promouran l'exercici del dret a l'autodeterminació i respectaran
aquest dret d'acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides."
Atesa la greu crisi econòmica i social que viuen les empreses, els ciutadans i
les seves famílies i en general tot el país; la greu depauperació dels pactes
polítics, legals i financers amb l’estat espanyol i la profunda crisis de valors
socials i d’horitzons nacionals.
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CONSIDERANT:
Que la ciutadania ha de tenir el dret de poder expressar lliurement el que pensa
de forma cívica i pacífica ja que el dret a decidir juntament amb la llibertat de
pensament són l’expressió màxima de la democràcia.
Que la llibertat democràtica dels pobles és real quan aquest es pot manifestar,
exercir i expressar lliurament i pacíficament sobre qualsevol qüestió que pugui
afectar la seva manera d’organitzar-se com a societat, i de relacionar-se amb
els altres pobles i nacions, és a dir, determinar i decidir sobre el seu present i el
seu futur.
Que el Parlament de Catalunya ha proclamat en més d’una ocasió (resolucions
98/III, de 12 de desembre de 1989, i 679/V, d’1 d’octubre de 1998) el dret del
poble català a determinar lliurement el seu futur.
Que el dret dels pobles al determinar el seu destí és un Dret que la pròpia
Organització de Nacions Unides reconeix i defensa. Resolucions diverses
aprovades al llarg del temps i per tant d’obligat compliment pels Estats,
proclamen el dret a decidir dels pobles, sobre el seu estatus polític i a buscar el
seu desenvolupament econòmic, social i cultural, de manera que tots els Estats
tenen el deure de respectar les decisions preses per cada poble en base a
aquest dret inviolable. Entre elles:
· Resolució 545 (VI), 5 de febrer de 1952: "Tots els pobles tenen el dret de
disposar per ells mateixos."
· Resolució 637 A(VII), 16 de desembre de 1952: "Els Estats membres de
l'Organització han de defensar el principi del dret de tots els pobles i de totes
les nacions a disposar per elles mateixes." "El dret dels pobles i de les nacions
a disposar per ells mateixos és una condició prèvia a l'aplicació de tots els drets
fonamentals de l'home."
Per això, fent-nos nostra la demanda social impulsada a la nostra comarca, per
la Plataforma del Pla de l’Estany per l’Autodeterminació,
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
1.- L’Ajuntament de Vilademuls es posiciona públicament a favor de que els
ciutadans puguin manifestar i exercir lliurament els seu dret a expressar el que
pensen sobre que Catalunya i la Nació Catalana, esdevingui un Estat
Independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea.
2.- L’Ajuntament de Vilademuls considera un exercici de civisme i democràcia,
la iniciativa de les entitats cíviques del municipi i de la Comarca del Pla de
l’Estany, constituïdes i organitzades a través de la Plataforma del Pla de
l’Estany per l’Autodeterminació, de realitzar una consulta ciutadana sobre el
Dret a Decidir que han de tenir els ciutadans de Catalunya.
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3. Trametre aquest acord, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament Europeu i a les Entitats promotores de la iniciativa.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit del vespre i deu
minuts, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
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