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PLE 19/03/2015 

 

DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL PNDD EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 25 DE FEBRER DE 2015 SOBRE LA LLEI 

CATALANA 10/2014 DE CONSULTES NO REFERENDÀRIES 

 

L’Ajuntament de Masquefa dóna suport a la següent declaració del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, 

de data 6 de març de 2015: 

 

“Els membres del Pacte Nacional pel Dret a Decidir reunits al Parlament de Catalunya, el 6 de març de 

2015, reafirmem a títol personal la nostra voluntat de promoure i defensar el dret que tenim tots els 

catalans de poder decidir democràticament i cívicament el futur institucional i polític de Catalunya com a 

Nació que som. 

 

Per això reafirmem a Catalunya com a subjecte polític sobirà, tal com ha definit el nostre Parlament. 

 

Comprovem reiteradament que el Govern d’Espanya amb la seva constant apel·lació al Tribunal 

Constitucional sobre las aspiracions polítiques de gran part del nostre poble, expressa la persistent 

negativa al diàleg necessari per trobar una resposta positiva per tal de poder exercir el nostre dret a 

decidir, en la línia del que també recomana el mateix Tribunal Constitucional.  

 

Constatem alhora que cada sentència del Tribunal Constitucional que prohibeix el que podem decidir amb 

virtut del nostre dret – com ha fet últimament en dictaminar com anticonstitucional la llei de consultes del 

nostre Parlament – ens allunya de la pròpia Constitució Espanyola.  

 

Per això reiterem el nostre ferm compromís de treballar per tal que tots els catalans decidim legítimament 

el futur sobre la sobirania que desitgem per a Catalunya. 

 

Barcelona, 6 de març de 2015.” 

 


