MOCIÓ DE REBUIG A L'ANUNCI PER PART DEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL DE
L'APLICACIÓ DE L'ARTICLE 155 DE LA CONSTITUCIÓ A CATALUNYA.

Després de dècades de dictadura franquista i de les reivindicacions del poble català, finalment es
va recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut. Trenta-vuit anys després, el
govern del Partit Popular, amb el suport de Ciudadanos i el Partit Socialista Obrer Espanyol
(PSOE), pretén aplicar l’article 155 de la Constitució Espanyola, liquidant, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes, que s’ha concretat en la
seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i
de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics,
querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del Parlament i més de 700 alcaldes i
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra la població pacífica l’1 d’octubre,
l’empresonament de líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que
encara manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de
Catalunya. D’aquesta manera l’Estat espanyol ha incomplert i envaitt les competències
establertes en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta és una intervenció inadmissible i que
sobrepassa el mateix redactat de l'article 155 de la Constitució Espanyola.

Per tot el que s’ha exposat, el ple de Rubí acorda:
1. Expressar el nostre més radical desacord i rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució
Espanyola i les mesures que se'n deriven.
2. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de mesures repressives
aplicades per l’Estat espanyola contra la població i les institucions catalanes.
3. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia
de Catalunya amb l’aplicació de l’article 155.
4. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la
Independència, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Govern espanyol i als grups polítics
del Parlament de Catalunya.

