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Ref.: 302UBA240211001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Uriel Bertran i Arrué, diputat del Grup Mixt - Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les consultes populars sobre la independència (tram. 300-00020/09).

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya dóna suport a la Consulta sobre la Independència
que es celebrarà el proper 10 d’abril de 2011 a la ciutat de Barcelona i, tal i
com es desprèn del suport expressat pel Parlament en la resolució aprovada

631/VIII sobre el dret a l’autodeterminació i sobre el reconeixement de les consultes populars sobre la independència, de 3 de març de 2010, i com fa habitualment amb entitats de la societat civil catalana, cedeix a Barcelona Decideix un
espai del Palau del Parlament de Catalunya per a que els ciutadans de Barcelona puguin exercir el proper 10 d’abril el seu dret a vot en la Consulta sobre la
Independència i puguin visitar el Palau del Parlament en una jornada de portes
obertes com en d’altres ocasions s’ha organitzat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que, tal i com
han fet centenars d’Ajuntaments catalans cedint espais municipals, cedeixi a
Barcelona Decideix espais de tots els edificis en propietat o en lloguer de la
Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona, per a que els ciutadans de
Barcelona puguin exercir el seu dret a vot en la Consulta sobre la Independència del 10 d’abril.
3. El Parlament de Catalunya rebutja la suspensió de la Llei de Consultes Populars per Via de Referèndum aprovada pel Tribunal Constitucional espanyol a
instàncies del Govern espanyol i es ratifica en el dret a l’autodeterminació del
poble català.
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4. El Parlament de Catalunya, com a cambra parlamentària que sempre ha reconegut el dret a l’autodeterminació dels pobles com a principi rector de les
relacions internacionals, reconeix la independència de la República de Kosovo
tal i com han fet les principals democràcies occidentals i insta el Govern de
l'Estat espanyol a respectar el principi de legalitat, i d'acord amb l'article 10.2
de la Constitució Espanyola, i les sentències emeses per la Cort Internacional
de Justícia de la Organització de les Nacions Unides, organització de la qual
l'Estat espanyol n'és membre.
5. El Parlament de Catalunya insta l'Estat espanyol a assumir el principi democràtic del dret a l'autodeterminiació dels pobles, també el del poble català, d'acord amb l'article 1 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de l'ONU
ratificat per l'Estat espanyol el 27 de juliol de 1977 i que diu "tots els pobles
tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement
el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic,
social i cultural."
Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Uriel Bertran i Arrué
Diputat del Grup Mixt- Solidaritat Catalana per la Independència
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