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La  Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, celebrada 

avui,  dia 25 d’octubre  de  2017, en la qual  s'ha debatut i tractat l'anunci 

d'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola per part del Govern 

Espanyol, ha acordat per unanimitat, a proposta de 51 advocades i 

advocats,   pronunciar-se en el següent sentit:  

 

Que tenint en consideració que l'article 3.1 dels vigents Estatuts del Col·legi 

d'Advocats de Vic marca com una de les finalitats pròpies d'aquest 

Col·legi la defensa dels Drets Humans, que l'article 1 de l'Estatut de 

l'Advocacia estableix que els advocats fem un servei a la societat en 

interès públic, en ordre a l'efectivitat deis drets i llibertats fonamentals i la 

justícia, i que tots els tractats i normes de caràcter supranacional, com 

ara la Declaració Universal deis Drets Humans de l'ONU, i el Pacte 

Internacional de Drets Civils i Polítics, es troben per sobre de qualsevol 

normativa estatal,com ara l'espanyola, hem de fer les següents 

 

CONSIDERACIONS 

 

Considerem que entre els nostres deures hi ha el de vetllar pels drets 

fonamentals de la ciutadania, ja siguin els reconeguts en normativa 

catalana o estatal, així com els reconeguts en normes de caràcter 

supranacional. 

 

Considerem que la societat catalana és diversa, amb diferents 

sensibilitats polítiques, i que democràticament aquesta diversitat es troba 

representada al Parlament de Catalunya, configurat a partir de les 

eleccions de 27 de setembre de 2015, amb una participació molt elevada 

que atorga a aquest Parlament una gran legitimitat democràtica. 
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Considerem que, d'acord amb els més elementals principis democràtics, 

així com amb el vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya, el President de 

la Generalitat, els membres del Govern de la Generalitat, així com totes 

les institucions de govern catalanes, es troben legitimats per ostentar el 

càrrec que ocupen, sorgit del Parlament de Catalunya i, per tant, de la 

voluntat popular. 

 

Considerem que tot acte que pretengui, en nom de l'article 155 de la 

Constitució Espanyola, derogar, intervenir, menystenir o anul·lar aquestes 

institucions, no pot ser admès ni omès i que requereix la més ferma oposició, 

des de la nostra posició com a professionals del Dret, alhora que com a 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Tampoc es pot admetre l'anunci 

d'intervenció, entre d'altres, de mitjans de comunicació públics, quelcom 

que s'excedeix igualment del propi article 155. La interpretació i 

desenvolupament que es pretén fer de l'article 155 de la Constitució 

Espanyola és excessiu, i suposa de facto l’aplicació d'un estat d'excepció, 

previst a l'article 116 de la Constitució Espanyola. 

 

Considerem que pretendre dirigir la política catalana, amb 

intervenció directa de les seves legítimes institucions, en base a una 

coalició de partits polítics que no suposen cap majoria parlamentària a 

Catalunya, ans el contrari, és atemptar directament contra el dret de vot 

de la ciutadania, deslegitimant a l’òrgan representatiu de la ciutadania, 

que és el Parlament de Catalunya. La intervenció del Parlament de 

Catalunya afecta a tota la ciutadania de Catalunya, afectant el dret de 

vot de tots i cadascun deis ciutadans, entenent que com a professionals 

del Dret ens correspon defensar aquests drets fonamentals. 

 

Considerem que fer un ús polític de la justícia, la seva 

instrumentalització, així com pretendre resoldre problemes polítics emprant 

tribunals i organismes jurídics que haurien de romandre en completa 
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imparcialitat política, desvirtua completament el concepte de justícia, així 

com també suposa un perjudici irreparable envers la imatge i confiança 

que la ciutadania pot tenir de la justícia i dels tribunals. 

 

Per tot això, 

 

PRIMER.- Que manifestem el nostre suport al Parlament de Catalunya, a la 

Generalitat de Catalunya, i al Govern de la Generalitat. 

 

SEGON.- Que condemnem tot acte d'intervenció contra el Govern de la 

Generalitat, així com tota limitació que es pretengui imposar al Parlament 

de Catalunya, òrgan que representa a tots els ciutadans catalans, i on 

s'executa el mandat democràtic que ha rebut de la ciutadania en unes 

eleccions democràtiques. I per això entenem contrari a tot principi 

democràtic qualsevol suspensió, control o limitació de la seva activitat per 

part del Govern de l'estat, intervenció que seria derivada del compliment 

per part del Govern de la Generalitat del mandat popular rebut dels 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 

Vic, 25 d’octubre de 2017 

 


