
MOCIÓ EN CONDEMNA A LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA PER 

PART DE L’ESTAT ESPANYOL. 

 

 

 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anunciat aquest matí la sentència 

segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. 

Un procés participatiu on hi van prendre part més de 2,3 milions de persones, i que va 

ser judicialitzat per part de l’Estat Espanyol. A Catalunya existeix una molt àmplia 

majoria social a favor del dret a decidir, i de la capacitat de Catalunya per organitzar un 

referèndum. A diferència d’altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment aquest 

dret reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha 

comportat diverses conseqüències, la darrera de les quals és la sentència condemnatòria 

que ha fet pública avui el TSJC. 

 

Per altra banda, i tenint en compte que  les instancies europees han de vetllar pel 

respecte de l'estat de dret per part de tot  Estat membre de la UE , en aquest moment, la 

UE i el Consell d'Europa podrien demostrar que el respecte a l'estat de dret i als valors 

democràtics son compromisos indefugibles pels seus membres i que activen els 

mecanismes dels que disposen quan consideren que en algun estat no son respectats. 

 

Per això, des de l’Ajuntament de Girona, acordem: 

 

1. Rebutjar la sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau 

2. Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que en nom 

del poble català,  en el moment que sigui procedimentalment possible, presenti 

un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans del Consell d'Europa per 

possible vulneració dels principis democràtics i de l'estat de dret. 

3. Instar des del mon local a la Comissió europea per tal que iniciï el procediment 

previst a la "rule of law", per tal que s’activi  l'article 7 del Tractat de la UE, que 

regula el procediment en cas de violació  dels valors de la UE per un Estat 

membre. 

 


