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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 D’ERC SOBRE ELS DRETS CIVILS I POLÍTICS DELS 

MEMBRES DE LA SINDICATURA ELECTORAL DEL REFERÈNDUM DE L’1 

D’OCTUBRE DE 2017 (Tram. 302-00038/12) 

 

1. Primer. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport als membres de 

la Sindicatura Electoral de Catalunya, Jordi Matas, Tània Verge, Marc 

Marsal, Josep Pagès i Marta Alsina nomenats per aquest Parlament a 

l’empara de la Llei 19/2017 sobre el referèndum d’autodeterminació de 

Catalunya el setembre de 2017, davant les acusacions de desobediència i 

usurpació de funcions pels quals la Fiscalia els sol·licita una pena de 2 

anys i 9 mesos de presó. 

2. Segon. El Parlament constata que totes les seves actuacions es van dur a 

terme d’acord amb legislació vigent, i que l’acusació és indignant i 

desproporcionada, tenint en compte que la seva comesa era garantir que 

el referèndum es realitzés de manera justa i imparcial. El Codi Penal 

espanyol no conté cap disposició específica que prohibeixi l’organització 

de referèndums, fins i tot quan no compten amb l’autorització del govern 

central, per tant, el seu enjudiciament no només és espuri, sinó que es 

basa en motius polítics, constituint una flagrant violació de drets humans. 

3. Tercer. El Parlament constata la injustícia d'aquestes actuacions 

penals i insta el Govern a adreçar-se al fiscal superior de Catalunya, 

d'acord amb l'article 11.1 de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per 

la qual es regula l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, interessant que 

el l^lnisteri Fiscal promogui davant els tribunals corresponents la 

retirada de totes les acusacions contra persones relacionades amb el 

referèndum de l'I d'octubre, amb vista a la defensa de l'Interès 

públic. 

 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP JxCAT AMB LA CORRECCIÓ D’ERRADES 

PRESENTADA 

Aprovat: 73 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), i 57 en contra 

(Cs, PSC-Units, i PPC) 
 


