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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretària General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
01/12/2017 14:29

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

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1272460 EQMW5-D8RR5-D2U7H F1C9441DE879993EF3596EDD0EC1A0ED6DB35414) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

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 novembre 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, 3 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 PELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS PER
CERDANYOLA,
ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA,
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, REGIDOR NO ADSCRIT I ICV-EUiA PER PENJAR
UNA PANCARTA AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT

Atès que com és ben sabut, en el últimes setmanes s’ha empresonat als presidents de ANC i
Òmium Cultural per la seva participació en la manifestació del dia 20 de setembre que va
centrar-se en assegurar el seu caràcter pacífic i evitar cap acte violent, pel què l’acusació de
sedició està fora de lloc i el seu empresonament preventiu per evitar –segons la jutge– que
puguin reincidir o destruir proves no té cap sentit i només obeeix a finalitats polítiques.
Atès que, en aquest mateix sentit, estem també plenament convençuts que l’empresonament
preventiu de part del govern de Catalunya –escollit democràticament a les urnes– per haver
complert amb el mandat de les urnes, també té finalitats polítiques.
Atès que creiem que una gran part de la ciutadania de Cerdanyola sent una profunda tristesa i
malestar per aquests empresonaments, i vol solidaritzar-se amb els presos i les seves famílies.
En aquest sentit, molts ajuntaments de Catalunya han penjat pancartes en els seus balcons
demanant la llibertat dels presos polítics.
El Ple ACORDA
Únic.- PENJAR una pancarta al balcó de l’Ajuntament sol·licitant l’alliberament dels presos
polítics mentre aquests estiguin privats de llibertat. "
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.

