
Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

CERTIFICO: 

Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va 
adoptar en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, per majoria simple dels regidors i 
regidores presents ( 4 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots en contra del grup 
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots en contra del grup municipal 
C's, 2 vots en contra del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a 
favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:

"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE 
REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL 9N: LA JUSTÍCIA NO ÉS POL ÍTICA

Atès que el 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre 
país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 persones vàrem acudir a 
les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’
Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el 
president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. També es 
va querellar contra l’exconseller de la Presidència, l’ara diputat al Congrés, Francesc Homs.

Atès que, tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol l’ha 
judicialitzat, utilitzant políticament els seus tribunals per obrir querelles i portar davant la 
justícia els nostres representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene 
Rigau han estat jutjats per un delicte de desobediència; i Francesc Homs per desobediència, 
prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d’
octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes; i Homs va ser cridat 
a declarar a Madrid el setembre de 2016.

Atès que el passat dia 6 de febrer, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau es van haver d’
asseure al banc dels acusats per posar les urnes el 9n del 2014; Francesc Homs ho va fer el 
dia 27 de Febrer davant el Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
dilluns dia 13 de març va anunciar la sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana 
Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. Les sentències es fonamenten en dos anys d’
inhabilitació i cent euros per dia a Artur Mas, un any i nou mesos i multa de 100 euros diaris 
per a Joana Ortega i un any i sis mesos i cent euros diaris per a Irene Rigau. D’altra banda el 
Tribunal Suprem va sentenciar el 22 de març Francesc Homs a 1 any i un mes de inhabilitació 
i una multa de 30.000€.  

Atès que a diferència d’altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment aquest dret 
reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha comportat 
diverses conseqüències, la darrera de les quals son les sentències condemnatòries que han fet 
públiques tan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com el Tribunal Suprem de 



Justícia de l’Estat espanyol.

Atès que les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l'estat de dret per part de tot 
Estat membre de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell d'Europa podrien demostrar 
que el respecte a l'estat de dret i als valors democràtics són compromisos indefugibles pels 
seus membres i que activen els mecanismes dels quals disposen quan consideren que en algun 
Estat no són respectats.

El Ple ACORDA

Primer.- REBUTJAR políticament la sentència que inhabilita Mas, Ortega, Rigau i Homs.

Segon.- DONAR suport al Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant del 
poble català, emprengui les accions necessàries, denunciant a les institucions europees 
corresponents, la baixa qualitat democràtica del govern espanyol.

Tercer.- INSTAR a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional pel 
Referéndum.

Quart.- TRASLLADAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació de Municipis per la Independència."

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que 
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès.


