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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 26 de maig de 2016, per majoria simple dels regidors i
regidores presents ( 5 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 municpal
C's, 3 vots en contra del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU) l'acord
següent:
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
CERDANYOLA
CXC
INSTANT
A
LA
DESOBEDIÈNCIA.
FEM UN PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA, SENSE POR
Atès que, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27
de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d’
ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus plens.
Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de
poder expressar-se amb llibertat.
Atès que, arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i
regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l’
Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’
Assemblea Nacional Catalana.
Atès que, l’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir
vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels
nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’
Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució
del 9N del Parlament de Catalunya.
Atès que, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels
delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part dels
regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als
parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas
dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments
de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable
d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als
Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d’
informació.
Atès que, cal doncs que el poble i les institucions catalanes deixem de supeditar-nos a les
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decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal
Constitucional, carent ja de legimititat democràtica. Cal exercir la desobediència: per fer una
truita, caldrà trencar els ous.
Atès que, en consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot
aquest escenari de persecució indigna;
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El Ple ACORDA
Primer.- MANIFESTAR que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la
voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a
les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, aquest Ple no
col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides democràticament per
exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts.
Segon.- DONAR ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional.
Tercer.- EMPLAÇAR a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions d’
informació que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps, demanem
al Conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané, que ordeni als Mossos d’Esquadra que deixin de
dirigir-se als Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir qualsevol altre requeriment que els arribi per
part de l’Audiència Nacional en relació a la criminalització de l’activitat democràtica dels
nostres ajuntaments.
Cinquè.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM
i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la
Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de l’
estat espanyol i francès."
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.

