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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE JxSí SOBRE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ DELS 
CÀRRECS ELECTES I LA SEPARACIÓ DE PODERS AL REGNE D’ESPANYA 
 

En les darreres setmanes per part de representants del Govern de l’Estat 
espanyol s’han produït manifestacions i amenaces de manera explicita sobre “l’ús 
de la força” per impedir l’exercici democràtic de celebració d’un referèndum sobre 
el futur polític de Catalunya per acord d’aquest Parlament. Posar les urnes mai ha 
de ser considerat un delicte i l’ús de la força per impedir donar la veu a la 
ciutadania contravé els principis i les dinàmiques més elementals de tota 
democràcia. 

Tanmateix -també per de representants del Govern de l’Estat- s’ha iniciat una 
escalada de declaracions acusant als representants polítics  i institucionals 
compromesos amb  fer efectiu el Referèndum, “de ser uns colpistes i voler 
perpetrar un cop d’Estat”. Aquest tipus d’amenaces i acusacions  provinents per 
part de representants institucionals són del tot menyspreables i  impròpies en les 
democràcies avançades, ja que suposen un clar intent de voler alarmar i intimidar 
a la ciutadania i als seus legítims representants, alhora que són per elles 
mateixes una clara contradicció,  ja que posar les urnes i donar la veu a la 
ciutadania per que decideixi és aprofundir en la democràcia, cosa radicalment 
oposada a la naturalesa dels sempre reprovables sense matís cops d’Estat i l’ús 
de la força per impedir-ho.  

Per altre part, aquest Parlament es víctima d’un temps ençà, d’un intent de 
bloqueig de la seva activitat i  debat en forma d’atac -del Govern central via 
instancies  judicials-  contra allò que és arreu el més sagrat  del parlamentarisme 
i que és la inviolabilitat dels seus membres. Diputats i diputades han de poder 
exercir de manera lliure, sense coaccions ni coercions, llurs opinions i  vots per la 
seva naturalesa representativa. Prova evident d’ aquest atacs és el judici contra 
la Presidenta del Parlament, el Vicepresident Primer i tres secretaries de la Mesa  
per -en compliment del Reglament- haver facilitat un debat sol∙licitat per la 
majoria absoluta de la Cambra, com a conseqüència d’una querella instada pel 
propi Estat.  

El propi síndic de Greuges en un informe  molt recent alertava sobre la regressió 
democràtica que s’està produint  com a conseqüència de diferents iniciatives per 
part de l’Estat que suposen un clar afebliment de la separació de poders, una 
judicialització de la política i una persecució de càrrecs electes.  

 

Es per tot això que el Parlament de Catalunya fa avinent a la ciutadania i trasllada 
al Govern: 
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1.- Manifesta el seu rebuig més enèrgic a l’escalada d’amenaces i d’accions  per 
part del Govern del Partit Popular i d’altres representants institucionals i polítics 
de l’Estat que suposen una clara regressió democràtica i que  tenen per objecte 
més immediat la intimidació a representants electes i ciutadans per impedir la 
celebració d’un Referèndum efectiu. el que  és un dels exercicis  essencials de 
tota democràcia com és el de donar la veu, mitjançant les urnes,  a la ciutadania 
per que decideixi.  

(ACCEPTACIÓ ESMENA CSP) 

 

2.- Ratifica  el compromís actiu dels seus diputats en la  defensa d’aquesta 
institució, el Parlament de Catalunya, seu de la sobirania del poble de Catalunya, 
davant els  atacs i accions per part de l’Estat que tenen per objectiu manllevar la 
seva naturalesa i funcions, per tal de garantir que els diputats i diputades a 
través de llurs opinions i vots, puguin exercir en llibertat, sense coaccions ni 
coercions,  la seva tasca de representativitat i  de defensa dels seus compromís 
amb els ciutadans, i insta el Govern a donar suport als que, en la defensa dels 
representants polítics del poble de Catalunya que són perseguits per exercir la 
llibertat d'expressió, exhaureixi totes les instàncies judicials amb l'objectiu 
d'arribar fins el TEDH. 

(TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 CUP)  

 

3.- Demana que es consideri la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i de la 
ciutadania com a dret fonamental de la democràcia, tal i com reconeix l’article 
19è de la Declaració Universal del Drets Humans, declaració signada per l’estat 
espanyol. 

(TRANSACCIÓ AMB ESMENA 2 CUP)  

 

4.- Constata que: 

a) d’acord al principi democràtic de la llibertat d’expressió, reconegut a tota la 
ciutadania, els càrrec electes tenen el dret a debatre, a defensar les seves 
posicions ideològiques, a votar sobre totes les qüestions i a impulsar tota mena 
d’iniciatives que responguin al seu programa electoral o al seu propi pensament 
ideològic, sense que per aquest motiu es pugui emprendre actuacions judicials 
contra ells. 

b) per garantir el principi de llibertat d’expressió és imprescindible que la justícia 
del Regne d’Espanya accepti i actuï respectant el principi d’inviolabilitat 
parlamentària que empara l’opinió, la iniciativa i el vot dels càrrec electes que 
exerceixen en representació del poble. 
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(ACCEPTACIÓ ESMENA 3 CUP)  

 

5.- Manifesta que davant de qualsevol actuació política o judicial que vulneri o 
pretengui vulnerar la llibertat d’expressió i el principi d’inviolabilitat dels càrrecs 
electes, actuarà en defensa d’aquest principi fonamental donant suport als polítics 
i a aquelles persones que, per aquest motiu, puguin ser encausats. Així mateix, 
en cas que la justícia del Regne d’Espanya actuï en contra d’aquests principis 
suara exposats, traslladarà queixa formal al Consell d’Europa, al Consell de Drets 
Humans de l’ONU, al Comitè de drets Humans, a l’Alt Comissionat per als Drets 
Humans de Nacions Unides, al Comissari/a de Justícia de la Unió Europea i al 
Tribunal Europeu dels Drets Humans i al Tribunal Internacional de Justícia de La 
Haia. 

(TRANSACCIÓ AMB ESMENA 4 CUP)  

 

6.- Condemna Reprova la investigació oberta a la Presidenta del Parlament, al 
vicepresident i a tres secretaris per haver permès el debat de totes les idees i per 
haver exercit les seves funcions com a membres de la Mesa. El sol fet d’haver 
admès a tràmit la querella, vulnera la separació de poders, suposa una 
intromissió del poder executiu i del poder judicial a la tasca dels representants 
dels ciutadans i contra la llibertat d’expressió i el dret de participació política. En 
aquest sentit, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a fer costat al 
Parlament de Catalunya i donar trasllat d’aquesta Moció per denunciar aquesta 
intromissió a la tasca del Parlament en tots els àmbits, especialment  en les 
institucions europees i internacionals que vetllen per a garantir els drets 
fonamentals i les llibertats individuals i comunitàries. 

(TRANSACCIÓ AMB ESMENA 5 CUP)  

 

7.- Manifesta l’evident vulneració dels drets democràtics que fa el Regne 
d’Espanya que exposa i argumenta el Síndic de Greuges de Catalunya en el seu 
informe “Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió i 
separació de poders al Regne d’Espanya”. Aquest informe posa en evidència: 

a) Que el Regne d’Espanya és part de nombrosos tractats internacionals en 
l’àmbit dels drets humans, entre els quals hi ha el Conveni Europeu per a la 
salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals (Roma, 1950), i 
també la major part dels seus protocols facultatius, i els Pactes internacionals de 
drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i culturals (Nova York, 1966). 

b) Que malgrat que el Regne d’Espanya està sotmès a la jurisdicció del tribunal 
Europeu de Drets Humans del Consell d’Europa i ha acceptat la competència de 
diferents comitès de drets humans de l’ONU, es detecten regressions 
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democràtiques que afecten els drets i les llibertats fonamentals. 

c) Que les regressions democràtiques que recull l’informe esmentat del Síndic de 
Greuges, tenen el seu origen en: 

- En lleis aprovades pel Parlament espanyol (és el cas de la darrera reforma de la 
Llei Orgànica de seguretat ciutadana o el Codi penal). 

- En la interpretació que es fa de les lleis en seu judicial. 

- En la vaguetat i falta de concreció d’alguns tipus penals. 

- En la utilització del Codi Penal com a instrument dissuasiu. 

d) Que en els darrers temps hi ha clars exponents que posen en relleu un 
afebliment de la separació de poders d’Espanya; essent-ne un dels més rellevants 
la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, que permet que el TC 
apliqui mesures executives per obligar la resta de poders a complir les seves 
sentències. 

e) Que al Regne d’Espanya hi ha casos clarament il∙lustratius de l’ús 
desproporcionat que es fa del Codi penal per coartar el lliure exercici del dret a la 
llibertat d’expressió i per intentar castigar penalment les veus discordants amb el 
discurs oficial de les instàncies governamentals. 

f) Que Espanya erosiona el principi de separació de poders atès que cap de les 11 
mesures proposades pel Grup d’Estats Contra la Corrupció (GRECO) per combatre 
millor la corrupció entre els parlamentaris, els jutges, i els fiscals han tingut una 
resposta satisfactòria, i sis ni tan sols s’han posat en marxa. Aquestes mesures 
recomanades per GRECO se centren a aconseguir una major independència del 
poder judicial, de la Fiscalia i a dotar de més transparència l’activitat 
parlamentària. 

 

8.- Demana a la comunitat internacional al món internacional el seu suport per 
aconseguir que la demanda expressada pel poble català en manifestacions 
reiterades de centenars de milers de persones i en el procés participatiu del 9N, 
sigui resposta per part de l’executiu central de l’única manera possible: 
permetent i facilitant la celebració d’un referèndum. 

ESMENA TÈCNICA 

9.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei orgànica 4/201S, de protecció de la seguretat ciutadana, 
recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta Impugnació, 
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s'argumentava que 
els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals 
emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans 
o el Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal 
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Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el Govern ha de 
vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena 
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats, evitant aplicar els 
preceptes denunciats per part del cos de Mossos d'Esquadra. 

(TRANSACCIÓ AMB ESMENA 6 CUP)  

 

10.- El Parlament referma la voluntat de consolidar l'autotutela dels drets de 
llibertat d'expressió, llibertat de participació política i dret de vot de la ciutadania 
davant la negativa de l'Estat espanyol, perquè garantir entre tothom els drets de 
cadascú és un exercici de sobirania. 

(ACCEPTACIÓ ESMENA 7 CUP)  

 

11.- El Parlament mostra el seu suport a totes aquelles persones que han estat 
violentades en l'exercici dels drets de manifestació, expressió i participació 
polítiques, especialment aquelles que han estat colpejades, detingudes o 
processades en exercici de la defensa de les llibertats públiques i els drets 
socials, laborals I democràtics. 

(ACCEPTACIÓ ESMENA 8 CUP)  

 

12.- El Parlament pren el compromís polític que en la construcció de la República 
catalana establirà una indemnitat democràtica entesa com a garantia que en el 
futur mai més ningú serà perseguida, detinguda, processada ni condemnada per 
les seves idees ni l'exercici dels drets polítics de protesta. 

(ACCEPTACIÓ ESMENA 9 CUP)  

 
Aprovat: 66 vots a favor (JxSí, CSQP, CUP i no adscrit) i 49 vots en contra 
(Cs, PSC i PPC) 

 

  

 


