
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 14‐12‐2015 

 
MOCIÓ PER L’OBLIGAT COMPLIMENT DE LES LLEIS I SENTÈNCIES 
 
FONAMENT 

 
Després de les últimes decisions i manifestacions adoptades per aquest 

consistori, per part d’alguns regidors, en que per acció o omissió s’han fet 

propostes d’incompliment de lleis i sentències, des del Grup Municipal de 

Ciutadans - Partido de la Ciudadanía volem recordar que tant la constitució de 

l’Ajuntament amb la seva presa de possessió dels càrrecs electes, com els 

representants que en ell exerceixen els seus drets, obligacions i funcions tenen 

el seu origen i funcionament emmarcat en les respectives normes que donen 

forma al nostre estat de dret. En el moment de la presa de possessió tots els 

representants aquí reunits hem jurat, promès o acatat per imperatiu legal 

“guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Les lleis que regeixen el nostre país i la nostra autonomia fonamenten la base 

de l’estat de dret. Tota llei és modificable o millorable, i cada norma té el seu 

procediment, supressió o el seu matís. Aquest és el marc que entre tots ens 

hem donat, independentment de si són del nostre gust o no. 

 

Els tribunals de justícia imparteixen la llei segons el marc legal establert i les 

seves sentències són d’obligat compliment per a totes les institucions i els 

ciutadans per igual, tal com defineix l’article 14 de la nostra Constitució. 

 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social.” 

 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem a aprovació d’aquest 

plenari: 
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Primer. Els grups municipals, regidors, regidores, membres de l’equip de 

govern i l’Alcalde mostren aquí el seu total compromís de complir i fer complir 

totes les lleis i sentències, independentment dels seus posicionaments 

partidistes, ideològics i/o personals. 

 

Segon. S’informarà de l’acord d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya i 

als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.  


