
MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, GRUP MUNICIPAL 

COMPROMÍS I ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS PER LA DEROGACIÓ DE LA “LLEI 

MORDASSA”, SUPRESIÓ DE L’ART. 315.3 DEL CODI PENAL, EN DEFENSA DE LA 

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I DRET DE VAGA DELS CIUTADANS I CIUTADANES. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El passat 1 de Juliol va entrar en vigor la coneguda “Llei Mordassa”, llei aprovada d’urgència el 

passat més de febrer al Congrés dels Diputats amb el suport de la majoria absoluta del PP 

Aquesta llei no solament no ha comptat amb el recolzament parlamentari dels partits de 

l'oposició sinó que ha sigut recorreguda davant el Tribunal Constitucional per una àmplia 

majoria dels mateixos: el PSOE ha promogut el recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 

Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de Seguretat Ciutadana, juntament amb 

Esquerra Plural (IU, ICV-EUiA), UPyD, Compromís-Equo, i Coalició Canària. 

Entenent que aquesta Llei de Seguretat ciutadana vulnera els drets i llibertats fonamentals dels 

individus i solcava els drets de manifestació i expressió al País. 

Entenent que no existeix una demanda social per a una norma absolutament innecessària, que 

suposa una retallada de drets polítics i civils recollits en la Constitució, per la qual cosa l'única 

cosa que cerca el Govern és una tornada a l'Estat policial. 

Rajoy està demostrant ser el president més retrògrad de la democràcia espanyola, està 
legislant solament per a la dreta més extrema i està aprovant retallades en drets i llibertats en 
cada Consell de Ministres que se celebra. 
 
És evident que el Govern té por a la contestació social, li molesta i converteix a la ciutadania 
que protesta en ciutadans i ciutadanes sota sospita. La llei mordassa és una llei desmesurada i 
desproporcionada, tant per les restriccions que contempla com per l'agreujament de les 
quanties de les multes. Cerca castigar més oferint menys garanties jurídiques a la ciutadania. 
 

La ONU, entre d’altres organitzacions de defensa dels Drets Humans com ara Amnistia 

Internacional o Càritas, ja va dir que no es diguera a terme aquesta reforma i van demanar que 

el Govern d’Espanya i desistirà de la seua formulació i de la ara ja aplicació 

Els experts de la ONU van dir que “Confien que Espanya adopte totes les mesures necessàries 

per a garantir, en la legislació nacional, l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats 

públiques de conformitat amb els estàndards internacionals” Entenent que el dret de 

manifestar-se pacíficament i expressar col·lectivament una opinió son fonamentals per a 

l’existència d’una societat lliure i democràtica. 

Amés, aquesta reforma del Codi Penal també introdueix modificacions substancial en altres 

lleis, tals com la Llei d’Estrangeria que podria permetre les “devolucions en calent” al País 

d’Origen de les persones que podrien estar en perill de ser sotmeses  a tortura i altres formes 



de maltractament, en contradicció total amb les disposicions de la declaració internacional 

dels Drets Humans 

També es significativa la limitació estricta del Dret de Reunió amb el que es vulnera el dret de 

tots els ciutadans i ciutadanes a la Vaga, que contempla la Constitució. Vulnerant amb 

l’aplicació de la Llei, la pròpia essència del dret de reunió pacífica i penalitzant una amplia 

gama d’actes i conductes essencials per al seu exercici limitant-lo marcadament. 

Es una llei restrictiva que de manera innecessària i desproporcionada limita les llibertats 

bàsiques com és l’exercici col·lectiu del dret a la llibertat d’opinió i expressió a tot el territori, 

podent considerar delicte fins i tot parlar o fer critiques a figures publiques con ara la Corona. 

En quant al Codi Penal, podem dir que el text d’aquesta llei inclou definicions amplies i 

ambigües que obrin el camp a una aplicació desproporcionada o discrecional de la llei per part 

de les autoritats, per exemple una circumstància agravant per als ciutadans es pot considerar 

el fet que una sèrie de delictes pogueren ser comesos en el context d’una “reunió nombrosa”, 

buscant per tant, donar una base legal a aquest nou tipus de circumstàncies agravants per a 

augmentar la pena automàticament en casos de manifestacions. 

Tot açò es contrari al dret internacional ja que podria considerar-se un efecte dissuasori sobre 

l’exercici de la llibertat de manifestació pacífica. 

Amés aquesta llei proposa castiga amb presó o multa a qui difonga públicament missatges o 

consignes que inciten a la comissió de delictes d’alteració de l’ordre públic o que servisquen 

per a reforçar la decisió de dur-los a terme, cosa que criminalitza als convocants a les 

manifestacions i a qui hi participa. 

En quant a la definició de delictes de terrorisme i les disposicions relatives a la criminalització 

dels actes d’incitació i enaltiment o justificació, els experts consideren que són excessivament 

àmplies i imprecises, tal i com està redactada la llei antiterrorista, podria criminalitzar 

conductes que no constituïren terrorisme i podrien resultar entre d’altres coses en restriccions 

desproporcionades a l’exercici de la llibertat d’expressió. 

La llei permet amés, abusos als controls i retirada d’informació existent  a mitjans tals com a 

Internet. 

Al nostre poble tot açò també ens afecta, ja que estem dins del territori espanyol i també 

tenim mostres d’actuacions excessives contra sindicalistes a la Vaga del 29 de setembre de 

2010 en el que encara tenim 4 sindicalistes pendents de resolucio judicial en la que amés de 

criminalitzar el seu dret a vaga, se’ls demana pena de carcel. 

Per això, hem de fer front comú amb la ciutadania per tal de garantir que al nostre municipi es 

respecten els Drets contemplats tant a la Nostra Constitució com a la Declaració Internacional 

dels Drets Humans que vulnera en la seua totalitat la “Llei mordassa” 

 

 



Per aquestes raons plantegem que el PP retire la “llei mordassa”, perquè llima la cohesió 

social, qüestiona frontalment l'Estat de Dret i limita els drets i les llibertats de ciutadania que 

hem conquistat en aquests anys de democràcia des que es va aprovar la Constitució l'any 

1978. 

Per tot açò anteriorment exposat, els grups proponents, sol·liciten al plenari de l’Ajuntament 

l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de L’Eliana realitze actes propis per tal de fer visible al nostre 

municipi la nostra repulsa a la “Llei mordasa” 

SEGON.- Que l’Ajuntament de L’Eliana s’assegure de que el més important al nostre municipi 

siga la defensa dels drets i llibertats bàsiques dels nostres ciutadans i ciutadanes que es 

contemplen tant na la Constitució Espanyola com a la Declaració Universal dels Drets Humans 

TERCER.- Instar al Govern d’Espanya a: 

A)  Retirar la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de Seguretat Ciutadana 

(Llei Mordassa) perquè restringeix indegudament l'exercici dels drets i les llibertats de 

la nostra ciutadania i representa un atac frontal al nostre Estat de Dret. 

B) Que es comprometa a defensar els drets de tots els Ciutadans i Ciutadanes de l’Estat 

Espanyol en compte de voler restringir-los i/o eliminar-los amb lleis que ens fan 

retrocedir a temps passats i dictatorials 

C) Que es comprometa a utilitzar tots els mitjans al seu abast per a seguir defensant els 

drets dels ciutadans i ciutadans, així com la llibertat d’expressió i de vaga dels 

treballadors i treballadores de l’estat 

 

L’Eliana, 24 de Setembre de 2015 


