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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 30 de juny de 2016, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor 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 PEL REGIDOR NO ADSCRIT I PEL GRUPS
MUNICIPALS DE COMPROMÍS PER CERDANYOLA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ
PER DEMANAR LA DIMISSIÓ DEL SENYOR JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
Atès que MES – Moviment d'Esquerres valora com a gravíssims els fets protagnoitzats pel
ministre de l'Interior i pel director de l'Oficina Antifrau, amb el coneixement del president del
govern espanyol, en el sentit d'intentar fabricar escàndols contra els partits sobiranistes.
Atès que considerem que aquestes són pràctiques pròpies de règims no democràtics i que
atempten directament contra l'estat de dret, les seves garanties i les seves institucions.
Considerem que la persecució de l'Estat espanyol contra el sobiranisme ha traspassat tots els
límits polítics, ètics i també jurídics possibles.
Atès que cap institució democràtica, tampoc el nostre Ajuntament, hauria de resta al marge
davant d'aquests fets tan greus.
El Ple ACORDA:
Primer.- EXIGIR la dimissió del ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz.
Segon.- INSTAR el Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats a dilucidar les
responsabilitats polítiques derivades d'aquests fets.
Tercer.- FER ARRIBAR aquests acords a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés dels Diputats, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a
la Federació de Municipis de Catalunya i a 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.

