Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)
MOCIÓ CONJUNTA DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DELS
REPRESENTANTS DE CATALUNYA SIGNADA EL 10 D´OCTUBRE AL
PARLAMENT D´ACORD AMB EL MANDAT REBUT DE LA CIUTADANIA DE
CATALUNYA I DE CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA CATALANA.

Ahir dimarts 10 d’octubre de 2017 el President de la Generalitat de Catalunya,
Carles Puigdemont , en compareixença davant el Parlament i de la ciutadania
va presentar solemnement els resultats del referèndum de l’1 d’octubre, en el
que van votar més de 2.200.000 persones, el 90% a favor de la creació d’un
estat independent en forma de república.
D’aquests resultats del referèndum se’n desprèn el mandat clar que Catalunya
esdevingui un Estat independent en forma de república.
El President, en nom seu i del Govern de la Generalitat, va posar de manifest
diferents demandes internacionals rebudes en el sentit de donar una nova
oportunitat al pacte i a la negociació, com és la del Sr. Donald Tusk, President
del Consell d’Europea, que va demanar públicament al president de la
Generalitat que no fes un pas irreversible tot afirmant que Catalunya i Espanya
havien de negociar.
Havent escoltat aquestes crides al diàleg, i amb la mateixa solemnitat, el
President Puigdemont en nom seu i del govern, va proposar al Parlament que
se suspenguessin els efectes de la declaració d’independència per tal que en
les properes setmanes s’emprengués un diàleg sense el qual no és possible
arribar a una solució acordada.
Aquesta tossuda i constant aposta de diàleg per part de les institucions
catalanes respon a la històrica voluntat pacífica de recerca del pacte i l’acord
que sempre ha caracteritzat al poble català i que el món sencer ha d’identificar
com un gest més de diàleg i, de compromís per avançar per les vies de la
democràcia i la pau.
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Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Caldes de Malavella,
ACORDA:
PRIMER.- Donar suport a la Declaració d’independència del 10 d’octubre, al
President de la Generalitat, al seu Govern i al Parlament de Catalunya. Així
com en la seva suspensió provisional per intentar trobar vies de diàleg per
arribar a una solució negociada.
SEGON.- Requerir al Govern de l’estat espanyol, que recolzin l’oferta de diàleg
i negociació provinents de les institucions catalanes.

TERCER.- Demanar a la comunitat internacional, a les institucions europees i
en especial al Sr. Donald Tusk, President del Consell d’Europea, que accepti
l’oferta de negociació provinent del Govern de Catalunya i s’impliqui a fons
requerint a l’estat espanyol al diàleg, tot vetllant pels valors fundacionals de la
Unió Europea.

QUART.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Govern
Central i a la Comissió Europea.
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