
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC-PM, ICV-EUiA, ERC-

AM,  PP, GIM i DE LA REGIDORA NO ADSCRITA, A PROPOSTA DEL GRUP 

MARESME D’AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA, CONTRA LA PENA DE 

MORT  

El dia 30 de novembre se celebra en totes les ciutats del món el Dia Mundial contra la 

Pena de Mort / Dia Internacional de Ciutats per la Vida.  

Considerem que la pena de mort és la negació més extrema dels drets humans. És un 

assassinat premeditat, a sang freda, perpetrat per un Estat pretesament en nom de la 

Justícia.  

La pena de mort viola drets humans bàsics: el dret a la vida i el dret de totes les persones 

a no ser víctimes de tractes cruels, inhumans i degradants.  

És discriminatòria. Sovint s’utilitza de forma desproporcionada contra els 

econòmicament més desfavorits, les minories, els membres de determinades comunitats 

racials, ètniques i religioses.  

La pena de mort legitima un acte de violència i venjança dut a terme per l’Estat. Allarga el 

dolor de les famílies de les víctimes del delicte i el patiment als éssers estimats de la 

persona condemnada.  

La pena de mort és arbitraria i irreversible i, atès que la justícia humana no és infal·lible, 

mai no podrà eliminar-ne el risc d’executar una persona innocent. Exemple d’aquesta 

arbitrarietat i irreversibilitat són les més de 130 persones exonerades als Estats Units des 

del 1976.  

En els últims anys es vénen donant avenços i passes positives per fer que la pena de 

mort esdevingui un referent del passat, fins i tot en països en els quals la pena de mort es 

trobava molt arrelada. L’any passat només 20 països van dur a terme execucions. A dia 

d’avui, 140 països, més de dues terceres parts dels països de tot el món, són 

abolicionistes, bé en la llei, o bé en la pràctica.  

Però no tot són bones notícies. Els països que executen, cada cop ho fan més. La Xina, 

l’Iran, l’Aràbia Saudita, els Estats Units, i l’Iraq tenen el dubtós orgull d’encapçalar aquest 

rànquing. L’Aràbia Saudita va triplicar el nombre d’execucions respecte a l’any passat. 

Només a la Xina es van executar l’any passat més persones que en la resta dels països 

executors. l’Iran va executar menors d’edat. Els Estats Units executen persones amb 

discapacitat mental. Altres països, com el Sudan, condemnen dones a morir lapidades.  

El desembre d’aquest any, es votarà a Nacions Unides una nova resolució en favor d’una 

moratòria mundial.  

Per tots aquests motius, i perquè ara és el millor moment, es proposa a l’Ajuntament 

reunit en sessió plenària l’adopció dels següents acords.  

PRIMER.- Donar suport al Manifest contra la pena de mort que ha promogut el Grup 

Maresme d’Amnistia Internacional Catalunya.  

 



SEGON.- Instar els governs de tot el món que es posicionin contra la pena de mort en la 

votació que es durà a terme el proper mes de desembre en la seu de les Nacions Unides.  

TERCER.- Notificar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 

Presidència del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament 

de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al Parlament 

Europeu, al Grup Maresme d’Amnistia Internacional Catalunya i a Amnistia Internacional.  

 

 
 
Eduard García i Gebani    Marta Neira i Reina 
Portaveu Grup Municipal CiU   Portaveu Grup Municipal PSC-PM  
 

 

 
 
Màxim Fàbregas i Añaños   Jaume Oliveras i Maristany    
Portaveu Grup Municipal ICV-EUiA Portaveu Grup Municipal ERC-Acord pel Masnou 
 

        

 

 
Federico de las Heras i Garrido    Frans Avilés i Salazar  
Portaveu Grup Municipal PP    Portaveu Grup Municipal GIM  
 

 

 
Judit Rolan Romero 
Regidora no adscrita 
 

 

 

 

El Masnou, 13 de novembre de 2012 


