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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 28 de febrer de 2019, per majoria absoluta 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 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 D'ERC, CiU, CxC I
REGIDOR NO ADSCRIT PER ACUSAR L'ESTAT D'UTILITZAR LA JUSTÍCIA
PER PERSEGUIR L'INDEPENDENTISME
Atès que el dia 12 de febrer comença el judici als presos polítics, un judici en què la justícia
espanyola vulnera els drets fonamentals amb l’objectiu de “perseguir” l’independentisme.
Estem davant d’un judici polític. L’estratègia de persecució judicial i política ha provocat una
sistemàtica vulneració de drets humans i fonamentals bàsics.
Atès que la incapacitat de l’Estat de resoldre des de la política una qüestió que és plenament
política ha criminalitzat el dret de reunió, de manifestació i de la pròpia llibertat d’expressió, i
el dret a la representació política dels acusats, ja que no se’ls ha permès exercir com a
diputats ni participar en les campanyes electorals. La instrucció de la causa revela una falta de
garanties d’imparcialitat i hi ha hagut una contaminació evident per la intervenció
d’investigadors amb un clar biaix ideològic contrari als acusats. Pel que fa a les acusacions de
rebel·lió, sedició i malversació, la defensa dels dirigents independentistes descriuen fets que
constitueixen l’exercici de drets cívics fonamentals, malgrat que es vinculin irracionalment a
delictes.
Atès que hi ha una causa general contra l’independentisme català, mantinguda i blindada
enfront del legítim exercici de drets processals dels investigats i investigades. És inacceptable
que persones que han demostrat el seu compromís amb la democràcia i les vies pacífiques
d’actuació política siguin acusades de delictes com la rebel·lió, la sedició, la desobediència o
la malversació. A l’escrit d’acusació presentat contra els legítims representants del poble de
Catalunya, els líders de la societat civil i comandaments policials, la Fiscalia demana penes
que sumen més de 200 anys de presó.
Atès que denunciem també la manca de condicions de defensa dels processats i processades
en el judici a conseqüència de la condicions de preses i presos preventius de la majoria dels
acusats. I és que la presó preventiva que ja supera l’any en bona part de les persones
encausades és una condemna avançada i absolutament injustificada que demostra que la causa
està més inspirada per la venjança que pel sentit de justícia.
Atès que la violència que volen atribuir al moviment independentista és una invenció, abans
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que independentistes són demòcrates i pacifistes. Perquè tots i totes els que vam viure el que
va succeir l’octubre passat, sabem que l’única violència que hi va haver va ser la de la policia
nacional i la guàrdia civil pegant a gent pacífica que únicament volia votar. De fet, la fiscalia
criminalitza els més de dos milions de persones que l’1 d’octubre van defensar la democràcia
amb el seu cos.
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El Ple ACORDA
Primer. DENUNCIAR la instrumentalització política de la justícia que està duent a terme
l’Estat, en el procés judicial contra els dirigents independentistes.
Segon. MANIFESTAR que la judicialització de la política lluny d’oferir solucions, dificulta
i bloqueja la situació política i social. Per aquest motius reclamem al als diferents poders de
l’Estat espanyol respectar el poble de Catalunya, a les persones que l’integren, als seus drets
individuals i col·lectius i les decisions que lliure i democràticament adoptin.
Tercer. EXIGIR l’alliberament immediat de Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, i Joaquim Forn.
Quart. MANIFESTAR el suport a la petició de la Junta de Portaveus del Parlament de
Catalunya de ser present durant les sessions de la vista oral que se celebrarà a la sala Segona
del Tribunal Suprem i que jutjarà a dotze dirigents polítics i socials –onze dels quals són o
han sigut diputats i diputades al Parlament de Catalunya-.
Cinquè. EXIGIR que s'arxivin les diligències prèvies obertes contra l'Alcalde de Cerdanyola
del Vallès, Carles Escolà, per la seva participació en el Referèndum de l'1 d'octubre del 2017

Sisè. COMUNICAR aquest acord a les entitats municipalistes i el 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.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

