ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE
MUNICIPAL
Identificació de la sessió:
Núm.
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

13 / 2019
Extraordinària urgent
20 de desembre de 2019
20:30 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa

Assistents:
Sr. Jordi Serés Aguilar (JxV) (JxCAT-JUNTS), Alcalde. Presideix la sessió.
Sr. Oscar Abascal Abascal (JxV) (JxCAT-JUNTS), 1r Tinent d’Alcalde.
Sra. Angelina Ansaldi Carreras (JxV) (JxCAT-JUNTS), 2a Tinenta d’Alcalde.
Sra. Eva Melero Ramon (JxV) (JxCAT-JUNTS), Regidora. S’incorpora a la sessió a les 20:35 hores en
el moment de la lectura de la moció a).
Sra. Gràcia Maria Auró Trullols (FP-AM), Regidora.
Sra. Núria Cabrerizo Manós (FP-AM), Regidora.
Sra. Maria Teresa Vidal Moreno (FP-AM), Regidora
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acc.
No hi assisteix:
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present sessió,
previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98.c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts següents:
Ordre del dia:
1/13- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
URGENT.
2/13- MOCIONS:
- a) MOCIÓ AMB MOTIU DE LA SENTÈNCIA DEL TJUE DEL 19.12.2019.
- b) MOCIÓ PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA EN
RELACIÓ AL JUDICI DE L’1 D’OCTUBRE I LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS PRESOS I
PRESES POLÍTIQUES.
- c) MOCIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TSJC AL MHP QUIM TORRA.
Desenvolupament de la sessió:
1/13- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
URGENT.- De conformitat amb el previst als articles 21.1.c) i 46.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, articles 53.1.c i 98.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 41.4, 77
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c), 79 i 80 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, s’ha convocat sessió extraordinària
urgent de l’Ajuntament Ple en data 20.12.2019 a les 20:30 hores, per procedir, a l’aprovació per part la
Corporació Municipal de de tres mocions en relació a les sentències del TJUE i del TSJC.
Vist el que disposa l’article 46.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, article 98.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, es
sotmet a votació la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria, que es aprovada per l’Ajuntament
Ple, unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen.
2/13- MOCIONS:
Tot seguit prenen la paraula alternativament membres de la Corporació i llegeixen les mocions següents:

a) “MOCIÓ AMB MOTIU DE LA SENTÈNCIA DEL TJUE DEL 19.12.2019.Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín van ser escollits eurodiputats a les eleccions
europees del 26 de maig de 2019. Tot i així, la Junta Electoral Central (JEC) els va impedir l'accés a
l'acta perquè no van acudir a Espanya per jurar la Constitució.
El Tribunal Suprem va accedir a la petició d’Oriol Junqueras per tal que el Tribunal Suprem consultés
al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l’abast de la seva immunitat com a diputat europeu.
Tant Fiscalia com l’Advocat de l’Estat van considerar innecessari formular aquesta consulta al TJUE.
Finalment, el TJUE ha dictat sentència i ha dictaminat que “una persona escollida al Parlament
Europeu adquireix la condició de membre d'aquesta institució des de la proclamació oficial dels
resultats i gaudeix des d'aquest moment de les immunitats aparellades a tal condició”.
Segons el que es desprèn d’aquesta sentència, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el
vicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller de Salut Toni Comin haurien adquirit la immunitat
parlamentària des del moment en el qual el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va proclamar els
resultats, el dia 14 de juny de 2019.
Aquesta decisió demostra que els criteris utilitzats per la justícia espanyola no son compartits per la
justícia europea, la qual cosa avala la sospita compartida per una gran majoria de la ciutadania
catalana, sobre la politització de la justícia a l’Estat Espanyol.
Les sentències del TJUE tenen caràcter vinculant als Estats membres de la Unió Europea. Com a
conseqüència de la mencionada sentència, el president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha
instat el Tribunal Suprem espanyol a complir el que li demana el TJUE.
Els valors de la Unió Europa, segons el seu Tractat Constitucional, són el respecte a la dignitat
humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de dret i el respecte als Drets Humans. La
resposta de l’Estat espanyol al problema polític plantejat per la ciutadania de Catalunya ha estat la
vulneració sistemàtica dels drets humans i l’ús polític d’un dels pilars de la convivència democràtica:
la justícia. Constatem avui, que la justícia de la Unió Europea ha donat una lliçó a l’Estat Espanyol i
al seu, pervertit, concepte de democràcia.
Estem convençuts que aquesta sentència és un primer pas. Confiem que allà on el sistema judicial
funciona els nostres arguments i les nostres raons, seran escoltats. La ciutadania de Catalunya no
pararà fins aconseguir l’alliberament de tots els presos polítics i exiliats.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords:
Primer.- Exigir al Tribunal Suprem que adopti les mesures necessàries per donar compliment a la
sentència del TJUE.
Segon.- Declarar la constatació que la justícia espanyola va vulnerar els drets de tots els eurodiputats
electes.
Tercer.- Defensar que el Parlament Europeu adopti els canvis necessaris per tal de fer efectiva la
voluntat democràtica de la ciutadana de Catalunya i que, reconegui, en conseqüència, a Carles
Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín com a eurodiputats de ple dret.
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Quart.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de
l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a la presidència del Tribunal Suprem, a l’Associació
Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar conèixer el
contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.”
Votació: Sotmesa a votació l’Ajuntament Ple per unanimitat dels set membres presents, que legalment el
component, aprova la moció amb motiu de la Sentència del TJUE del 19.12.2019.

b) “MOCIÓ PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA EN
RELACIÓ AL JUDICI DE L’1 D’OCTUBRE I LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS PRESOS I
PRESES POLÍTIQUES.El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre de 2019, que
reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des d’Europa, determinant que la
immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es proclamen de forma definitiva els resultats de les
eleccions, desvinculant-ho del procediment intern dels estats membres.
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les darreres eleccions
europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits com a eurodiputats, Carles
Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal Suprem
apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la sentència condemnatòria
en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el reconeixement de la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el
procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí l’exigència de nul·litat immediata de la sentència
i l’exigència de la seva posada en llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, d’acord amb aquest
principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata d’Oriol Junqueras, respectant la
immunitat que se li ha reconegut.
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, s'ha pronunciat
en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la
Unió Europea.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1 d’octubre i reclamar la
llibertat immediata d’Oriol Junqueras.
Segon.- Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist negada la seva
condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin adquirir-la de forma immediata, en
virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Tercer.- Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a les passades
eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar que no vegin més temps
vulnerats els seus drets.
Quart.- Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes - com la
inhabilitació del President Torra - i a l'alliberament immediat de tots els presos i preses politiques.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència del
Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament Europeu.”
Votació: Sotmesa a votació l’Ajuntament Ple per unanimitat dels set membres presents, que legalment el
component, aprova la moció per reclamar la nul·litat de la Sentència condemnatòria en relació al judici de l’1
d’octubre i la llibertat immediata dels presos i preses polítiques.

c) “MOCIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TSJC AL MHP QUIM TORRA.El MHP Quim Torra va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el
passat 18 de novembre, per un suposat delicte de desobediència, o, subsidiàriament, per un de
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denegació d'auxili, en no acatar inicialment l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar
del Palau de la Generalitat una pancarta amb un llaç groc a favor dels presos polítics en el
transcurs del recent període electoral dels comicis espanyols.
La fiscalia demanava un any i vuit mesos d'inhabilitació, mentre que l'acusació popular, exercida
pel partit ultradretà VOX, en demanava dos anys.
El MHP Torra va declarar que aquest cas es tractava d’una “vulneració” de la llibertat
d'expressió i una “censura” i que com a president de la Generalitat tenia el “deure de defensar els
drets i les llibertats dels ciutadans i que no permetrà mai que siguin vulnerats i trepitjats”.
El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només per un suposat
delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra unes idees.
En data 19 de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet pública la sentència
en la qual condemna al MHP Quim Torra per desobediència i l'inhabilita com a president de
Catalunya durant un any i mig, per no treure la pancarta en suport als presos polítics del balcó de
la Generalitat.
La resolució li imposa també una multa de 30.000 euros i el pagament de les costes, excepte les
derivades de l’acusació popular.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords:
Primer.- Manifestar el nostre suport al Molt Honorable President de la Generalitat i recolzar la
seva defensa de la llibertat d’expressió i el seu reclam de llibertat pels presos polítics.
Segon.- Qualificar la sentència del TSJC com un nou atac a la Generalitat de Catalunya, al seu
President, al Parlament del Catalunya i al poble que representa.
Tercer.- Considerar la sentència injusta, cruel i desmesurada lluny dels paràmetres de la justícia
europea.
Quart. - Declarar que la judicialització de la vida política espanyola, en relació als afers catalans
en general i als independentistes en particular, és un escull per al normal desenvolupament de
qualsevol acció de diàleg polític i institucional. Som defensors del diàleg, però considerem que no
tenim cap motiu per asseure’ns en cap taula fins que no rebem cap proposta concreta i que pugui
satisfer les demandes de llibertat del poble de Catalunya, així com del seu benestar econòmic i
social.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament
Europeu, a la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta
moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.”
Votació: Sotmesa a votació l’Ajuntament Ple per unanimitat dels set membres presents, que legalment el
component, aprova la moció contra la Sentència del TSJC al Molt Honorable President Quim Torra.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, el qual manifesta que espera que es declari nul de ple dret el judici i s’obtingui la
llibertat de totes les preses i presos polítics. Acaba fent un agraïment de la Corporació al públic assistent i
desitjant bones festes.

TANCAMENT
I essent les vint hores i quaranta-cinc minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de tot el
que s’ha informat, o acordat, si de cas, que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari
interventor accidental que en dono fe.
L’Alcalde
Jordi Serés i Aguilar
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