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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 27 d'octubre de 2016, per majoria simple dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 abstencions del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots en contra del grup municipal C's, 3 vots
en contra del grup municipal PP, 2 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 D’ESQUERRA REPUBLICANA
PER CATALUNYA EN SUPORT A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA

Atès que potser és massa pretensiós parlar de l’origen del conflicte entre Catalunya i Espanya.
Ara i aquí, doncs, ens limitem a parlar del recent conflicte entre el Parlament de Catalunya i
el Tribunal Constitucional. O, més concretament, entre la presidenta del Parlament i el TC.
Atès que el passat mes d’agost la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va permetre
debatre i votar les conclusions de la comissió de l’estudi del Procés Constituent al Parlament.
En definitiva, va permetre allò a que reglamentàriament hi està obligada si un grup polític del
Parlament ho sol·licita i si la mesa del Parlament hi vota majoritàriament a favor. De fet, el
mèrit de la presidenta és limitat i el protagonisme escàs ja que està obligada a aplicar el
reglament del Parlament.
Atès que la raó de ser de la cambra catalana és, en essència, permetre que els representants
escollits democràticament puguin debatre sobre els temes que preocupen, afecten o interessen
a la ciutadania. I ningú pot negar que el procés que viu Catalunya interessa i preocupa a
pràcticament tota la població. És dubtós que els tribunals puguin invalidar una resolució d’
una cambra legislativa però de cap manera poden prohibir el debat, la llibertat d’expressió i
eliminar la iniciativa dels diputats. Almenys això no pot passar mai en un estat democràtic.
Atès que, com que les accions judicials no es poden dirigir als ciutadans que van votar unes
opcions determinades, ni als diputats escollits, s’han volgut concretar en una única persona: la
presidenta del Parlament. Així doncs, el govern de Madrid a través de l’escrit de l’advocat de
l’Estat, va instar al TC a obrir via penal contra la presidenta del Parlament. Tot i les noves
atribucions que té el TC que li permeten suspendre, multar o inhabilitar càrrecs públics que
incompleixin les seves sentències, els magistrats han preferit derivar les actuacions cap a la
Fiscalia.
Atès que el Parlament de Catalunya és una cambra legislativa que ha de permetre en el seu
debatre tota mena d’idees i propostes que proposin els legítims representants de la voluntat
democràtica.
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Atès que el reglament de la cambra obliga a la presidenta a permetre els debats i la llibertat d’
expressió dels diputats.
Atès que cap debat ni votació es pot prohibir en virtut de si agrada més o menys el seu
resultat.
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Atès que el Parlament, com a cambra legislativa, és la que ha de promulgar les lleis i mai
aquestes poden subordinar la voluntat democràtica expressada a través dels seus diputats i
representants.
El Ple ACORDA
Primer.- MANIFESTAR el recolzament de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a la
presidenta del Parlament de Catalunya.
Segon.- INSTAR al govern espanyol a resoldre els conflictes polítics per la via política en
lloc de la judicial.
Tercer.- ENCORATJAR a tots els representants escollits democràticament a ser fidels i
conseqüents amb els programes en que van ser escollits i que no defugin ni limitin la seva
llibertat d’expressió.
Quart.- COMUNICAR aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya."
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.

