
Moció que presenta el grup municipal de la 
Crida per Granollers-CUP en defensa de la 
llibertat i els Drets Humans

Atès que en el Ple del 29 de setembre d'enguany es va aprovar la “Declaració institucional 
de les ciutats defensores dels Drets Humans”. Atès que aquesta declaració afirma que “la 
defensa dels drets humans és un deure que totes les administracions democràtiques han 
d’assumir  i  que  cal  realitzar  a  escala  global  i  local.  Els  municipis  tenen  un  paper 
fonamental en la promoció i garantia dels Drets Humans, tal com han reconegut la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i  la Carta-Agenda Mundial  de 
Drets Humans a la Ciutat.”

Atès que en el  preàmbul de la  CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS DRETS 
HUMANS A LA CIUTAT les ciutats sotasignants reconeixen la Declaració Universal de 
Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de 
Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i  
les Llibertats Fonamentals i la Carta Social Europea com a elements jurídics bàsics per a  
la salvaguarda dels Drets Humans; a l'hora que recorden que tots els poders públics són 
responsables de garantir els drets humans pel que decideixen lliurement i de comú acord 
assumir els compromisos continguts en la Carta. 

Atès  que  el  preàmbul  de  la  CARTA-AGENDA MUNDIAL DE DRETS  HUMANS A LA 
CIUTAT afirma que “tots els éssers humans gaudeixen dels drets i llibertats reconeguts a  
la Declaració Universal de Drets Humans (1948) i en els instruments internacionals que la 
desenvolupen,  en  particular  els  Pactes  internacionals  de  drets  econòmics,  socials  i  
culturals, i de drets civils i polítics (1966), els tractats regionals de protecció dels drets  
humans i  altres tractats  fonamentals  de drets  humans”.  Atès que la CARTA-AGENDA 
parteix  de  la  consideració  dels  “drets  humans  com  a  indivisibles,  interdependents  i  
universals, tal com ha assenyalat la Declaració de Viena (1993) i han reiterat la Declaració  
del Mil·lenni (2000) i la Declaració del 60 aniversari de les Nacions Unides (2005); i que, 
per tant, no només la satisfacció dels drets econòmics i social és és indispensable per a 
l'exercici efectiu dels drets polítics, sinó que, alhora, només l'exercici dels drets civils i  
polítics permet participar en els mecanismes de presa de decisió que poden conduir a la 
realització dels drets econòmics i socials”. 

Atès que la CARTA-AGENDA MUNDIAL DE DRETS HUMANS A LA CIUTAT en el títol III,  
en referència al  dret  a la pau cívica i  a la seguretat  a la ciutat  afirma que “totes les 
persones que habiten a la ciutat tenen dret a la seguretat personal i material enfront de 
qualsevol tipus de violència, incloent eventualment la de les forces d'ordre públic.” 

Atès en el Ple municipal de 23 de desembre del 2014, partint de la denúncia “d'atemptat  
contra  la  llibertat  d’expressió”  per  part  del  govern  espanyol  “fent  ús  d’armes  morals,  
polítiques i jurídiques”, es va aprovar una moció d’autoinculpació en les conseqüències 
jurídiques que feia referència a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat 
contra  el  president  de  la  Generalitat  Artur  Mas,  la  vicepresidenta  Joana  Ortega  i  la 
consellera d’Ensenyament Irene Rigau per presumptes delictes de desobediència greu, 
prevaricació, malversació i usurpació de funcions.

Des del grup municipal de la Crida-CUP proposem al ple que l'Ajuntament de Granollers 
adopti un compromís amb la promoció de la llibertat i els Drets Humans a la ciutat a través 



dels següents

ACORDS:

1. Situar la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el 
Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals i la 
Carta Social Europea, com a elements jurídics bàsics per a la salvaguarda dels 
Drets Humans, pel damunt de la legislació de qualsevol estat.  

2. Reconèixer  el  dret  a  l'autodeterminació  del  Poble  Català  i  reclamar  a  l'estat 
espanyol  que  accepti  la  decisió  democràtica  del  Poble  Català  i  les  seves 
institucions  respecte  l'exercici  d'aquest  dret,  en  virtut  de  l'Article  1  del  Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics i del Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Socials  i  Culturals  “Tots  els  pobles  tenen  dret  a  l'autodeterminació.  En  virtut 
d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural”. 

3. Partint dels principis que fonamenten l'objecció de consciència, rebutjar qualsevol 
mandat que atempti contra els Drets Humans. En conseqüència desobeir aquelles 
disposicions de la llei “mordassa” que afecten a l'Ajuntament de Granollers i que 
habiliten, tal com s'afirma en la moció per retirar la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de 
març,  de  protecció  de  seguretat  ciutadana  (Llei  “mordassa”),  aprovada  pel  ple 
municipal  de  29  de  setembre  d'enguany,  “un  procediment  administratiu  que 
legalitza la criminalització i persecució de les  mobilitzacions i crea un instrument 
governamental  per  impossibilitar  drets  democràtics  bàsics  com  la  llibertat 
d'expressió i de manifestació, drets universals recollits a la Declaració Universal de 
Drets Humans”. Perquè, tal i com s'indica en la mateixa moció es tracta ”d’una 'llei 
mordassa' que anul·la Drets Fonamentals contrària al Conveni Europeu de Drets 
Humans, del Consell d’Europa, al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i al 
Pacte Internacional dels Drets Econòmics Socials i Culturals”.

4. Manifestar,  en defensa de la llibertat  d'expressió de les catalanes i  catalans, el  
rebuig a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat contra el president 
de  la  Generalitat  Artur  Mas,  la  vicepresidenta  Joana  Ortega  i  la  consellera 
d’Ensenyament  Irene  Rigau  i  assumir  de  forma  solemne  i  col·lectiva  totes  les 
conseqüències que se’n deriven com a co-responsables del procés participatiu del 
9N.

5. Donar trasllat  d'aquest  acord  als  Portaveus de tots  els  grups parlamentaris  del 
Congrés dels Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, al Ministeri de l'Interior i a la Conselleria de l’Interior.

En qualitat de regidora

Maria Oliver Reche


