
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE C'S LA GARRIGA PER REVOCAR LA FIGURA DE 

PERSONA NON GRATA A TOTES LES PERSONES AIXÍ DECLARADES A LA GARRIGA I PERQUÈ 

L'ÚS D'AQUEST TERME NO SIGUI UTILITZAT MAI MÉS PER CAUSES DE DISCREPÀNCIA 

IDEOLÒGICA 

Motius 

La nostra Constitució en el seu article 1
er

 propugna que Espanya es constitueix en un Estat 

Social i Democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la 

llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. Això, afegit a l'article 16.1 de la nostra 

Carta Magna que garanteix la llibertat ideològica només limitada al manteniment de l'ordre 

públic, ens ha proporcionat des de la seva aprovació el 1978 que tinguem la llibertat 

d'expressió i de respecte ideològic com qualsevol democràcia que hi ha als països de nostre 

entorn dins de la UE deixant enrere temps obscurs en que això no existia. 

La figura de persona non grata és un terme d'ús diplomàtic emparat per la Convenció de Viena 

de 1961 en el seu article 9 que en el nostre municipi ha estat pervertit per ser utilitzat com a 

arma d'assenyalament ideològic i de menyspreu a aquests drets bàsics que recull la nostra 

Constitució de llibertat ideològica i d'expressió tal com exposem en el cas de tres persones que 

citarem a continuació. 

El 18 de febrer de 2003 en un Ple Municipal d'aquest Ajuntament es va declarar en el punt 5 

d'una moció persona non grata al difunt Manuel Jiménez de Parga, per aquell moment 

President del Tribunal Constitucional i un dels millors juristes que hem tingut en aquest país. 

Un opositor al franquisme que es va jugar molt en aquell temps defensant represaliats pel 

règim. El seu prestigi tant nacional com internacional estaven i estan fora de tot dubte. Només 

cal citar algunes de les seves distincions: Doctor Honoris Causa per les universitats de 

Bordeaux i  Rei Joan Carles I de Madrid, Fill Predilecte d'Andalusia, Cavaller de la Gran Creu de 

la Real Ordre de Carlos III, de la del Dos de Maig o de Sant Ramon de Penyafort ... 

Els motius segons va quedar reflectits en les actes d'aquell ple van ser unes declaracions al 

voltant de la consideració com a comunitats històriques de Catalunya, Galícia o el País Basc. 

Unes declaracions fetes en l'exercici de la seva llibertat d'expressió que poden ser discutibles i 

discutides en democràcia però no per utilitzar una figura de declaració de persona non grata a 

un poble, en aquest cas al nostre. 

En el Ple del mes de maig de 2013 es van declarar persona non grata al llavors Ministre 

d'Educació José Ignacio Wert i a la Delegada del Govern María de los Llanos de Luna. Els motius 

adduïts en aquell ple per utilitzar aquest qualificatiu van ser plenament de discrepància 

ideològica amb l'afegit, en el cas de la Delegada del Govern, de la seva participació d'un 

lliurament de diplomes per assistir a un acte amb motiu del 169
e
 aniversari de la Comandància 

de la Guàrdia Civil a Barcelona i en el qual li va tocar donar-li a un d’aquests diplomes a un  

membre de la Hermandad de Combatientes de la División Azul. 



En Ciutadans defensem el dret a discrepar de les accions d'altres persones dins de les vies 

democràtiques i de la correcta educació. Però des de Ciutadans no creiem en absolut que 

motius de discrepància ideològica siguin suficients per declarar persona non grata a ningú. 

Considerem que això suposa un abús de poder i obriria la veda a enfrontament de bàndols 

perquè la majoria ideològica de torn d'una administració pública catalogués als adversaris 

d'aquesta manera. Fem un flac favor a la democràcia, a la llibertat d'expressió, si des dels 

poders públics, aprofitant aquestes majories, incitem a l'assenyalament de l'adversari polític. 

La nostra democràcia afavoreix el debat dins d'aquesta discrepància però mai hem de caure en 

el simplisme, en el revengisme i en perpetuar bàndols irreconciliables. La Catalunya, l'Espanya 

dels bàndols de amb mi o contra mi ha de passar a la història en aquest segle XXI. Els 

adversaris polítics sempre existiran però utilitzem les armes que ens atorga la democràcia i no 

utilitzem velles herències anacròniques per a aquests temps.  Des de C’s volem que el nostre 

poble sigui conegut pel respecte a la llibertat d’expressió i a les idees ideològiques que caben 

dintre d’ un estat social i de dret com el nostre. 

Per aquests motius exposats es proposem següents acords: 

• Primer:  Que siguin revocats els nomenaments de persona non grata a Manuel Jiménez de 

Parga, José Ignacio Wert i a María de los Llanos de Luna, així com a qualsevol altra persona que 

per motius de discrepància ideològica similars als exposats en aquesta moció hagi estat 

designada per algun plenari d'aquest municipi des de la recuperació dels ajuntaments 

democràtics el 1979. 

• Segon:  Aquest Ajuntament es compromet a no utilitzar el terme de persona non grata a la 

Garriga per motius de discrepància ideològica en el futur contra ningú i deixar aquest tipus de 

qualificatiu per als casos que recull la Convenció de Viena en l'article 9.  

• Tercer: Donar compte d'aquest acord als familiars del difunt Jiménez de Parga i a tots els 

organismes i persones a qui en el seu dia es va fer arribar el "nomenament" de persona non 

grata a aquestes tres persones. En el cas que hi hagi més casos com s'esmenta en l'acord 

primer actuar de la mateixa manera notificar-los el present acord. 


