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12/05/2022 

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 D’ERC SOBRE L’ESPIONATGE POLÍTIC (tram. 302-

00142/13).  

El Parlament de Catalunya: 

1. Condemna fermament el ciberespionatge polític massiu mitjançant el programari 

Pegasus que han patit 65 persones vinculades amb el moviment independentista 

català, tal i com es va adoptar en la Declaració per la Junta de Portaveus del 20 d’abril 

de 2022, i l’assenyala com una pràctica il·legal i antidemocràtica que ha vulnerat els 

drets civils i polítics de dirigents polítics que han format part i encara formen part 

d’aquesta cambra en el seu legítim exercici de representació polític, i que també 

conseqüentment, ha afectat el conjunt de la ciutadania de Catalunya.   

Aprovat: per 80 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 51 en contra (PSC-Units, Vox, 

Cs i PPC) 

 

2. Referma el seu compromís democràtic amb la defensa i protecció dels drets i de les 

llibertats de la ciutadania emparats pels tractats i convenis internacionals.  

Aprovat: per 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i PPC), 12 en contra 

(Vox i un diputat del PSC-Units) i 6 abstencions (Cs) 

 

 

3. Reitera que el moviment independentista defensa un projecte democràtic, pacífic i 

legítim, on els partits independentistes defensen els seus objectius polítics, de 

construcció d’una República Catalana de drets i oportunitats per a tothom. 

(S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP ECP) 

Aprovat: per 80 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 51 en contra (PSC-Units, Vox, 

Cs i PPC) 

 

4. Davant del CatalanGate el Parlament exigeix la màxima Informació i transparència 

per part de les autoritats competents del Govern espanyol, que s’impulsi una comissió 

d’investigació pública al Congrés dels Diputats per esclarir els fets davant la 

mailto:premsa@parlament.cat?subject=Protecció%20de%20dades
http://www.parlament.cat/


 
 

 

 premsa@parlament.cat     www.parlament.cat     933 046 610   

 @parlament.cat 

ciutadania, i, especialment, que s’assumeixin les responsabilitats polítiques 

necessàries.  

Aprovat: per 80 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 51 en contra (PSC-Units, Vox, 

Cs i PPC) 

 

5. En aquest sentit, considera que les declaracions de la Ministra de Defensa Margarita 

Robles reconeixent i justificant l'espionatge massiu a dissidents polítics, advocats i 

societat civil són impròpies d'una democràcia plena i compromesa amb els drets 

humans, i considera imprescindible la seva dimissió. 

Aprovat:  per 72 vots a favor (ERC, JxCat i CUP), 51 en contra (PSC-Units, Vox, Cs i 

PPC) i 8 abstencions (ECP) 

 

6. Es compromet a impulsar totes aquelles iniciatives parlamentàries necessàries per 

contribuir a esclarir la situació i vetllar per garantir els drets de qualsevol persona que 

hagi estat espiada.  

 

7. Manifesta la necessitat d’estudiar i impulsar la via d’exercir el dret de petició davant 

el Parlament Europeu d’acord amb l’article 203 del Reglament del Parlament de 

Catalunya i l’article 2 del Tractat de la Unió Europea.  

Aprovats: per 80 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 51 en contra (PSC-Units, 

Vox, Cs i PPC) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

8. Vetllar per a la preservació dels drets i llibertats civils, polítics i ideològics de la 

ciutadania, i de les persones a les quals se li han vulnerat.  

Aprovat: per 111 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) i 20 en contra 

(Vox, Cs i PPC) 

9. Iniciar les actuacions legals pertinents per esclarir els motius de les intervencions 

il·legals de les comunicacions electròniques a líders polítics, activistes, professionals i 

membres de la societat civil.  

 

10. Instar de nou el Govern de l’Estat espanyol a modificar la Llei franquista 9/1968, 

de 5 d’abril, sobre Secrets Oficials per tal que aquesta sigui democràtica i reguli el 

control extern i independent de les actuacions del Centre Nacional d’Intel·ligència.  
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Aprovats: per 80 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 51 en contra (PSC-Units, 

Vox, Cs i PPC) 
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