
Moció que presenta la CUP en contra de la no inscripció de SORTU al 
Registre de Partits Polítics 
 
L’esquerra abertzale basca ha seguit tot un procés d’anàlisi i negociacions, 
durant els darrers temps, tant pel que fa entre les diferents sensibilitats 
existents en ella, com amb d’altres agents i partits bascos, que l’ha dut a fer 
una renúncia expressa de la violència, a demanar el final de les accions d’ETA i 
a presentar un nou projecte polític, SORTU. 
 
El passat dia 9 de febrer l’esquerra abertzale va inscriure al Registre de Partits 
Polítics la nova proposta política; SORTU, amb uns estatuts on es condemna 
de forma expressa la violència política. La Fiscalia General i l’Advocat de l’Estat 
van presentar demanda d’execució de sentència per tal de declarar SORTU 
successora de la il.legalitzada Batasuna i declarar improcedent la seva creació 
formal i la inscripció al Registre. 
 
El dia 23 de març el Tribunal Suprem va acordar la no legalització de SORTU 
per 9 vots a favor, i 7 en contra. El poder judicial espanyol,  emparant-se en la 
llei de partits aprovada per PSOE, PP, CiU, CC i PA, manté la situació 
d’excepcionalitat política i social i impedeix, de fet, la quasi impossibilitat que 
SORTU pugui ser present a les properes eleccions municipals del 22 de maig. 
 
Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents acords; 
 
1.- Expressar la preocupació per la no admissió de la inscripció de SORTU al 
Registre de Partits Polítics. 
 
2.- Manifestar el nostre convenciment que la presència de SORTU a les 
eleccions municipals és un pas endavant en la resolució del conflicte al País 
Basc i la garantia de l’exercici de drets civils i polítics fonamentals per a la 
ciutadania. 
 
3.- Instar als partits impulsors de la Llei de Partits que deroguin la Llei Orgànica 
6/2002 de 27 de juny. 
 
4.- Fer arribar aquests acords a les direccions dels partits polítics amb 
presència al Parlament Basc, al Congrés de Diputats espanyol, al Tribunal 
Suprem i al Tribunal Constitucional. 
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