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d’ARENYS DE MUNT

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 11/02/2016, primera convocatòria, ha pres, amb
els vots favorables dels grups municipals ERC i MIXT, l’abstenció dels grups CUP i CIU i els vots en contra
dels grups PP i PSC, i a proposta del grup municipal MIXT, el següent acord, a reserva de l’aprovació
definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP MIXT PER DECLARAR FELIP VI PERSONA NON GRATA A ARENYS DE MUNT.
Atès que el monarca espanyol Felip VI (Felip V pels catalans), en tant que cap del Regne d’Espanya,
representa la màxima figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure exercici del dret a decidir del
poble de Catalunya,
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats de la igualtat entre
ciutadans,
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la màxima representant del Parlament del
Principat de Catalunya, Carme Forcadell, el passat dilluns 11 de gener negant-se a rebre-la en audiència
pública perquè li fos comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat de Catalunya,
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu Catalunya, i atès que, a
priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional que sí que han adoptat altres monarquies,
com la britànica en el conflicte entre Escòcia i el Regne Unit,
Atesos els diferents posicionaments que ha tingut el Ple del consistori d'Arenys de Munt a favor de la
república, en contra de la monarquia espanyola i, més concretament, en contra de la dinastia dels
Borbons, que va començar amb el genocida Felip V, per l'intent continuat d'anorrear el poble català des del
1714 i l'intent de genocidi cultural, especialment contra el nostre idioma.
És per tot el que s'ha exposat que, des del grup majoritari de persones que es van presentar a les
eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, es proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre representant de la monarquia
espanyola en tant que representant d’un Estat que impedeixi el lliure exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.
Segon.- Evitar participar com a Ajuntament d'Arenys de Munt en qualsevol acció que suposi un
reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola.
Tercer.- Comunicar els acords adoptats a la Casa Reial.”

_____

