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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA P EL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2019  
 
 
Vacarisses, 14 d’octubre de 2019, essent les divuit hores del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió extraordinària urgent, els components 
del Consell Plenari Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de 
tractar i donar compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia. 

 
 
Presideix  
                                                                        
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde   
 
 
Regidors  
 
Olga Serra i Luque 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
 
No assisteix Estefanía Muñoz Ramírez. 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA  
 
1.1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.  
 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 369/2019, de 14 d’octubre de 2019, s’ha resolt convocar el Ple 
Municipal, en sessió extraordinària urgent, a celebrar el dia d’avui 14 d’octubre de 2019, el qual és 
del contingut següent: 
 
“Amb motiu de la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 
d’octubre i la causa independentista. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local,  l’article 48.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, i 
els article 79 i 80.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
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R E S O L C 
 
PRIMER.- Convocar el Ple Municipal, en sessió extraordinària urgent, a celebrar el dia d’avui 
14 d’octubre de 2019, a les 18:80 hores, a la sala de sessions de la Casa Consistorial, urgència 
que ve motivada per la voluntat de manifestar amb immediatesa el rebuig a la sentència 
condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa 
independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la 
ciutadania de Catalunya. 
 
SEGON.- Fixar l’ordre del dia de la sessió, el  qual queda integrat pels assumptes següents: 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA 
 
1.1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
1.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, DE RESPOSTA A LA 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER LES PERSONES 
PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ. 
 
Vacarisses, 14 d’octubre de 2019” 
 
 
Motivada la urgència, en virtut del que disposa l’article  79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, cal sotmetre a ratificació la convocatòria. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 V x V PSC U.I.PV. MOVEM  ERC 

A FAVOR  x x x x  x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
1.2.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, DE RESPOSTA A LA 

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNIS TIA PER LES 
PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA D EL DRET 
D’AUTODETERMINACIÓ. 

 
El Sr. Alcalde llegeix la moció: 
 
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada 
de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I 
Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per desobediència amb 
multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de 
produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es 
jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades 
polítiques, perquè no han comès cap delicte. 
 
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets 
polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una 
retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat 
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d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest 
que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat 
del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a 
transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar 
que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de 
resolució del conflicte. 
 
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim 
del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar 
pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la 
igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem 
cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, 
reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a 
totes les persones condemnades i perseguides. 
 
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de 
fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé 
recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions 
arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar 
en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es 
trobaven a presó preventiva. 
 
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint qualsevol 
resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de 
Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions 
pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I 
aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda 
etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part 
de la ciutadania. 
 
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, 
pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, 
agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la 
quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. 
 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el Grup Municipal ERC-AM 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en 
relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una 
regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. 
 
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia 
de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap 
delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política 
celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. 
 
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental 
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de 
Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del 
qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica. 
 
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català. 
Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves 
diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. 
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CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones 
escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i 
acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. 
 
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de 
la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la 
ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat. 
 
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses a totes les mobilitzacions de rebuig a la 
sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a 
participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I 
comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre 
al Palau de la Generalitat. 
 
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets 
i les llibertats de tota la ciutadania de Vacarisses, la defensa del diàleg i dels principis 
democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible 
en qualsevol estat de dret. 
 
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que 
estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. 
 
DESÈ. 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 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. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que la moció ha estat acordada i consensuada a l’AMI, i a l’ACM, on hi son 
representats tots els partits polítics. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui comenta que el seu partit s’adhereix a la moció per manifestar la seva 
indignació davant d’aquesta sentència que consideren injusta i per expressar la seva solidaritat 
amb les persones condemnades i amb les seves famílies. Segueix dient que també entenen el que 
es proposa a la moció d’exigir una llibertat immediata per tots els presos i preses polítiques i exigir 
aquesta amnistia amb l’única via del diàleg polític per a buscar solucions amb l’actual context de 
conflicte polític.  
Per altra banda comenta que el tercer paràgraf  dins la fonamentació de la moció, que comença on 
diu “aquesta sentència” i acaba amb “resolució del conflicte”, on parla de la República lliure i neta , 
entenen que és de moviments pròpiament independentistes i, per tant,  el traurien, però amb la 
resta hi estan d’acord.  
En relació a l’acte del dia 26 convocat pel President de la Generalitat, del que es parla al setè 
acord, pregunta quin tipus d’acte és. 
 
El Sr. Alcalde respon que no ho saben. 
 
La Sra. Fuster diu que, si és així, no poden mostrar una adhesió a un acte que desconeixen. 
 
El Sr. Alcalde diu que entenen és un acte com el que s’ha fet altres vegades, convocar els alcaldes 
i alcaldesses per manifestar el seu rebuig a la sentència. 
 
La Sra. Fuster diu que a ella li agradaria saber-ne el contingut, per decidir si s’hi adhereixen o no. 
Afegeix que deixant fora aquests dos punts donarien conformitat a la moció, doncs entenen que no 
desvirtuen en absolut a tota la moció, i atesa la situació política actual i l’interés en defensar el que 
volen des de Vacarisses, creuen que haurien d’acceptar aquestes dues esmenes que proposen. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui respon que, evidentment, el que no faran és retirar una 
convocatòria del President de la Generalitat, doncs ells tampoc saben de quin acte es tracta, però 
suposen que és un acte, evidentment, de suport als presos i preses polítiques. 
 
La Sra. Fuster diu que ella no combrega gaire amb l’actual president de la Generalitat i, per tant, li 
agradaria saber quin és el contingut d’aquest acte, i si és només a nivell d’alcaldes i alcaldesses 
que així es redacti en el punt setè. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que un acte convocat pel president de la Generalitat els mereix tots els 
respectes, hi estiguin d’acord o no.  
 
La Sra. Fuster diu que ella també ho respecta, però l’acord diu “comprometre’ns a participar a 
l’acte”. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui explica que es tracta d’un acte pel qual es convoca a tots els alcaldes de 
Catalunya per expressar el rebuig a la sentència. 
 
La Sra. Fuster diu que, en aquest cas, li agradaria que el redactat ho fes constar, que a qui es 
convoca és a alcaldes i alcaldesses. 
 
El Sr. Alcalde diu que el redactat quedarà de la següent manera “ comprometre’ns a participar en 
l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat, on 
convoca alcaldes i alcaldesses”. 
 
Pel que fa al paràgraf tercer de la part expositiva el Sr. Alcalde el llegeix i li pregunta a la Sra. 
Fuster què és amb el que no estan d’acord.  
 
La Sra. Fuster diu que tota la redacció d’aquest paràgraf va dirigida a dos o tres grups polítics 
concrets i, per tant, demana que es retiri fins on diu “cap sentència ens aturarà”, doncs creu que 
és un contingut que es pot obviar, doncs fa referència als moviments concrets que ja saben 
quins son, i els quals el Sr. Alcalde els encapçala. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquest paràgraf està a la part expositiva, no als acords, i que ja han 
acceptat la rectificació de l’acord que els ha demanat i aquest punt els sembla substancial. 
 
La Sra. Fuster diu que té dret a manifestar el que pensa el seu grup polític, sinó no sap que hi fa 
allà, i és evident que el paràgraf va dirigit a uns grups determinats i que en cap moment s’està 
donant un ple suport a la moció i, per tant,  els sembla respectuós en vers a la resta de partits 
polítics que aquesta petició sigui atesa. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que es tracta d’un acord aprovat a l’AMI i a l’ACM, on hi ha 
representants de tots els partits polítics i està acordada entre tots. 
 
La Sra. Fuster diu que a d’altres ajuntaments s’ha adaptat la moció, en concret la redacció que 
els ha fet arribar ella és la que s’ha fet a Montcada i Reixac, i per això ho demana. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que no hi votaran a favor, doncs avui han conegut el resultat de la 
sentència i, encara que a nivell personal cadascú té una opinió, des de la part més humana, el 
PSC sempre ha mantingut una postura molt clara, sempre han dit que qualsevol sentència ha de 
ser acatada encara que no agradi. Segueix dient que el judici i la sentència que han conegut 
avui son producte de l’error comès pels dirigents independentistes al saltar-se la llei i d’un fracàs 
estrepitós de la política. Per tant, és hora d’obrir una nova etapa presidida pel respecte i la 
legalitat a les institucions i  per una ferma voluntat de diàleg. 
Per acabar diu que des del PSC fan una crida a la serenitat i al respecte per les opinions de 
tothom.  
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Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que en relació al primer acord i estan totalment d’acord, 
perquè creuen que la sentència representa una regressió en els drets i llibertats, no només a 
Catalunya ,sinó a tot Espanya, doncs això serà un precedent i tindrà conseqüències.  
Pel que fa al segon acord també hi estan d’acord, tot i que veuen que hi ha una gran diferència 
entre els presos i els exiliats, doncs aquests viuen perfectament. 
En el tercer acord també coincideixen en demostrar el seu compromís amb el dret a decidir per 
la via democràtica i pacífica.  
Del quart punt estan d’acord en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista del 
poble català i lluitar perquè les persones no desvirtuïn aquest caràcter pacífic i les 
reivindicacions. 
Pel que fa al cinquè acord estan d’acord en que es respecti la legitimitat de les persones 
escollides per representar les institucions, i demanen que aquestes persones representin al total 
dels ciutadans de Catalunya i no només a una part.  
Del sisè acord estan a favor de que l’ajuntament treballi per participar en una assemblea 
d’electes a favor dels drets politics.  
En relació al setè acord diu que estan a favor de l’adhesió de l’ajuntament de Vacarisses a totes 
les manifestacions de rebuig sempre que siguin pacífiques i estiguin dins del marc de la llei. 
Del vuitè punt estan d’acord en seguir treballant per garantir el drets i les llibertats de la població 
de Vacarisses, sigui o no independentista, la defensa i el diàleg dels principis democràtics i la 
pluralitat política. 
Pel que fa a l’acord novè diu que no creuen que a Vacarisses s’estigui vivint una repressió 
política ni de vulneració de drets fonamentals, i els agradaria que per part de l’equip de govern 
no es fessin servir les institucions municipals per una lluita que, sent legitima, no representa el 
total dels veïns del municipi. 
De l’últim acord volen afegir que l’equip de govern que faci arribar a tota la ciutadania, no només 
la moció , sinó també el parer de tots els grups polítics que representen Vacarisses.  
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que des del seu partit consideren que la sentència ha estat molt 
dura, tot i que tot Catalunya ja se l’esperava. Afegeix que ells sempre han defensat el dret a 
decidir i en les diferents mocions que han anat presentant a favor de que els presos polítics  no 
estiguessin empresonats ells sempre  han estat a favor. Per tant ara s’adheriran a aquesta 
moció, però volen puntualitzar el mateix punt que ha dit la Sra. Fuster doncs, com que el seu 
partit sempre ha defensat el dret a decidir, no s’han definit mai que apostin per la independència, 
però sí per a que el poble de Catalunya pugui manifestar que és el que vol. 
Segueix dient que ,en aquest sentit, els agradaria que es modifiques el tercer paràgraf, en el 
mateix sentit que ha dit la Sra. Fuster, i així seria una manera d’arribar al consens amb aquelles 
forces que no es manifesten plenament independentistes però que sempre han defensat el dret 
a decidir i deixant clara la postura en contra de la sentencia, que és una brutalitat i un escarni. 
Adreçant-se a la regidora del PSC li diu que és una vergonya que els socialistes defensin 
aquestes postures, doncs el que haurien d’haver fet és fer política, i no s’hagués arribat a 
aquesta situació tan lamentable i trista d’haver de veure els nostres representants a presó, gent 
que defensen la democràcia, demòcrates, no assassins ni violadors. 
 
Intervé la Sra. Miranda per dir que ella en cap moment ha dit que siguin assassins ni violadors ni 
que hagin d’estar presos.   
 
El Sr. Gibert diu que es refereix a que el PSC, partit que la Sra. Miranda representa, té part de 
culpa d’aquesta situació, com tots els partits que han governat Espanya. 
Per acabar el Sr. Gibert diu que els solidaritzen amb els presos i les seves famílies, doncs 
desitjarien que poguessin sortir de la presó el més aviat possible. 
 
El Sr. Alcalde proposa esmenar el paràgraf de la següent manera: “reivindiquem el dret a 
l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, o 
qualsevol altre sistema polític que vulgui la ciutadania”. 
 
El Sr. Gibert li diu que li sap greu treure la república catalana. 
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El Sr. Alcalde respon que sí, perquè si aquesta gent està a la presó és per alguna cosa, no 
perquè passessin per allà. Per tant, ells tenen el mateix dret a esdevenir república que un estat 
federal, per això diu d’afegir qualsevol altre sistema polític que vulgui la ciutadania. 
 
El Sr. Gibert diu que hi estan d’acord. 
 
La Sra. Fuster diu que també, que per això estan aquí, per arribar a acords entre tots i que ningú  
es faci el vestit a mida i passi justament el que els està passant.  
 
El Sr. Alcalde respon que hi està d’acord, però tenen el mateix dret a esdevenir república que a 
esdevenir una altra cosa.  
 
Es sotmet a votació amb les esmenes esmentades i amb el contingut literal següent: 
 
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, DE RESP OSTA A LA 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNIS TIA PER LES 
PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA D EL DRET 
D’AUTODETERMINACIÓ. 

 
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada 
de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I 
Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per desobediència amb 
multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de 
produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es 
jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades 
polítiques, perquè no han comès cap delicte. 
 
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets 
polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una 
retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat 
d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest 
que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat 
del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a 
transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar 
que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de 
resolució del conflicte. 
 
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim 
del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar 
pacíficament per esdevenir República Catalana, o qualsevol altre sistema polític que escolli la 
ciutadania, lliure, net, just i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la 
ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de 
l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i 
democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones 
condemnades i perseguides. 
 
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de 
fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé 
recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions 
arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar 
en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es 
trobaven a presó preventiva. 
 
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint qualsevol 
resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de 
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Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions 
pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I 
aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda 
etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part 
de la ciutadania. 
 
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, 
pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, 
agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la 
quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. 
 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el Grup Municipal ERC-AM 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en 
relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una 
regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. 
 
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia 
de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap 
delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política 
celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. 
 
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental 
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de 
Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del 
qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica. 
 
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català. 
Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves 
diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. 
 
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones 
escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i 
acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. 
 
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de 
la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la 
ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat. 
 
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses a totes les mobilitzacions de rebuig a la 
sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a 
participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I 
comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre 
al Palau de la Generalitat, on convoca alcaldes i alcaldesses. 
 
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets 
i les llibertats de tota la ciutadania de Vacarisses, la defensa del diàleg i dels principis 
democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible 
en qualsevol estat de dret. 
 
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que 
estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. 
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DESÈ. 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 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. 
 
 
S’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 

 V x V PSC U.I.PV. MOVEM  ERC 

A FAVOR  x  x x  x 

EN CONTRA       x     

ABSTENCIONS        

 
 
 
 
Essent les divuit hores i vint-i-nou minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 EL PRESIDENT,     EL SECRETARI, 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 
 
 
 


