
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER L’AUTOINCULPACIÓ EN ELS PROCESSOS JU DICIALS 

A CONSEQÜÈNCIA DE LA JORNADA PARTICIPATIVA DEL 9 DE  
NOVEMBRE 

  
 
L’Ajuntament de Reus felicita tota la ciutadania del Principat per la jornada cívica, 
democràtica i pacífica que va tenir lloc el 9 de novembre. Així mateix, reconeix el 
procés participatiu del 9-N com una expressió àmplia i clara i d’exercici a favor del dret 
a decidir.  
 
Per això, l’Ajuntament de Reus constata la voluntat de la majoria del poble de 
Catalunya d’ésser reconegut com a subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes 
les conseqüències. A més, també vol reconèixer a tots els participants i voluntaris en la 
jornada del 9-N la valentia a l’hora de sobreposar-se democràticament a les 
impugnacions i amenaces del Govern i les institucions de l’Estat, en una clara esmena 
ciutadana a l’Estat per la seva negació persistent del dret del poble de Catalunya a 
decidir lliurement el seu futur polític. 
 
És per tots aquests motius que la Candidatura d’Unitat Popular de Reus, proposa al 
Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
  
Primer.- Felicitar als ciutadans de Reus per la jornada cívica i democràtica del 9 de 
novembre, agraint i destacant la feina de totes les persones que ho van fer possible i la 
valentia de les que hi van participar, en una clara esmena ciutadana a les 
impugnacions i amenaces del Govern de l’Estat espanyol 
 
Segon.-   Rebutja l’actuació de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, senyora 
Llanos de Luna, perquè considera que s’ha extralimitat en les seves funcions 
amenaçant ajuntaments i directors d’instituts, i insta el Govern a estudiar els 
mecanismes legals que convingui aplicar a per defensar les competències de la 
Generalitat afectades. 
 
Tercer.-  Exigeix de dimissió de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya. 
 
Quart.-  Manifestar el rebuig a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat 
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera d’Ensenyament Irene Rigau, la qual ha estat admesa a tràmit pel TSJC per 
presumpte delicte de desobediència i assumir de forma solemne i col·lectiva totes les 
conseqüències que se’n deriven com a responsables del procés participatiu del 9N. 
 



Cinquè.-  L’Ajuntament de Reus insta el Govern a adreçar-se a les institucions i a la 
comunitat internacional per a traslladar-los el resultat del procés participatiu del 9- N, 
que ha restat obert fins el 25 de novembre. Així mateix, valora molt positivament la 
presència de delegacions d’observadors internacionals que han elaborat un informe 
sobre el desenvolupament de la jornada. 
 
Sisè.-  Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a la Delegada del Govern i la Fiscalia General de l’Estat i a la Fiscalia del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Setè.- L’Ajuntament de Reus convida a la ciutadania a sumar-se a la iniciativa de 
l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, per tal d’autoinculpar-se als jutjats 
de Reus. 
 
 
  

 
Reus, 27 de gener de 2015 

  
  
 
 
 
 
 
 

David Vidal Caballé  
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 


