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MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT A TOTES LES PERSONES AMENAÇADES PER 

PROCEDIMENTS JUDICIALS PEL COMPROMÍS AMB EL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ 

I LA SOBIRANIA 
Atès que d'ençà de dels consultes populars per la independència, la sentència del Tribunal              
Constitucional contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les successives manifestacions i           
mobilitzacions per l'autodeterminació i la independència, l'estat ha respost a les reivindicacions            
amb la negació del diàleg, de qualsevol sortida negociada i amb la constant judicialització de la                
política. La prohibició de la consulta del 9 de novembre de 2014, que comptava amb un ampli                 
consens polític i social a Catalunya i que va superar els 2.300.000 participants, va suposar un                
punt d'inflexió en aquesta ofensiva judicial contra el funcionament democràtic de les            
institucions catalanes i, especialment, en la persecució judicial de càrrecs electes. Com a             
conseqüència de la convocatòria i realització d'aquella consulta, l'ex-president de la Generalitat            
i tres ex-consellers del govern es troben a les portes d'un procés penal pels qual s'enfronten a                 
penes d'inhabilitació de més de 9 anys. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya també ha estat en el punt de mira de la reacció punitiva                  
de l'estat, especialment arran de les successives resolucions del Tribunal Constitucional contra            
la Declaració del 9 de novembre de 2015 i la votació i aprovació de les conclusions de la                  
Comissió d'Estudi del Procés Constituent. Per aquestes qüestions, la fiscalia ha presentat una             
querella criminal contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i amenaça a la resta de               
la Mesa, a portaveus de grups parlamentaris i al conjunt del govern de la Generalitat de                
Catalunya, en una persecució del debat polític en seu parlamentari sense precedents en el              
règim constitucional vigent a l'estat espanyol. 
 
Atès que en aquest procés de persecució política, exemple de la incapacitat política de l'estat               
espanyol i els successius governs per tal de resoldre els conflictes polítics de manera              
democràtica, els ajuntaments catalans han estat objecte de centenars de requeriments per            
diversos motius. L'aprovació de mocions de suport a la Declaració del Parlament de Catalunya              
de 9 de novembre de 2015, la negativa a despenjar estelades dels balcons, intervencions en               
plenaris municipals o fins i tot treballar en 12 d'octubre, són algunes de les qüestions que                
l'estat ha optat per perseguir en un exemple clar d'aplicació del dret penal de l'enemic, on no                 
interessen els fets sinó qui els comet i amb quina finalitat política. Recentment, destaquen les               
amenaces judicials que planen contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós; el regidor de             
Vic, Joan Coma; o el govern de Badalona. Tots ells es troben actualment investigats per jutjats                
d'instrucció o, fins i tot, per l'Audiència Nacional, hereva directa del Tribunal de Orden Público               
del franquisme. 
 
 
En consonància al que s'exposa i davant de tot aquest escenari, el grup municipal de la CUP                 
proposa al ple de l’Ajuntament de Figeures l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Manifestar el seu suport a totes les persones i institucions amenaçades per             
procediments judicials pel compromís amb el dret a l'autodeterminació i la sobirania, i en              
particular: 
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a. L'expresident i ex-consellers de la Generalitat per l'organització de la          
consulta del 9 de novembre de 2014. 

b. La Presidenta del Parlament per la votació de les conclusions de la            
comissió d'estudi del procés constituent. 

c. Ajuntaments i càrrecs electes per haver mostrat el seu suport a la            
Declaració del Parlament del 9 de novembre de 2015, especialment al regidor de             
Vic, Joan Coma, per la imputació d'un delicte de sedició. 

d. A l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i al govern de l'Ajuntament de            
Badalona, i a la resta de persones i institucions per l'exercici de la sobirania              
local. 

Segon.- Rebutjar la instrumentalització de la fiscalia per part del govern de l'estat, així com la                
judicialització dels conflictes polítics impulsada per aquest. 
Tercer.- Reafirmar el compromís amb l'exercici del dret inalienable a l'autodeterminació del            
poble català com a única sortida democràtica al conflicte polític amb l'estat. 
Quart.- Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que s'arxivi la                
causa oberta de totes les persones amb procediments judicials oberts. 

Cinquè.- Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al president del              
Govern Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte                
local pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a l’Associació de               
Municipis per la Independència i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals. 
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