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Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
CERTIFICO:

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 10 d'octubre de 2019, va 
aprovar, per 11 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals 
d’ERC-AM  (6) i de JUNTS (5), i 5 vots en contra, manifestats pels regidors dels 
grups municipals dels PSC (2), de CS (2) i de LREC (1), l’acord que, literalment, 
diu:

El 16 d’octubre de 2017 l’Audiència Nacional va decretar presó per a Jordi 
Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i Jordi Sànchez, que era aleshores 
president de l’ANC, imputats d’un delicte de sedició.

El 30 d’octubre de 2017, el fiscal general de l’Estat va presentar davant 
l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i 
malversació de fons públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i 
contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació 
dels resultats de l’1-O.

El 2 de novembre de 2017, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit 
membres del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident 
Oriol Junqueras i els consellers Joaquim Forn, Carles Mundó, Raül Romeva, 
Meritxell Borràs, Josep Rull, Dolors Bassa i Jordi Turull, i en va demanar la 
detenció de la resta que s’havien exiliat.

Així mateix, el Tribunal Suprem va decidir el dia 9 de novembre decretar 
presó amb fiança per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; 
llibertat sota fiança per als membres de la mesa del Parlament Lluís 
Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet, i llibertat amb 
càrrecs per Joan Josep Nuet.

El 4 de desembre de 2017 el Tribunal Suprem va ordenar l’alliberament 
provisional amb fiança de 100.000 euros per als consellers Carles Mundó, 
Raül Romeva, Meritxell Borràs, Josep Rull, Dolors Bassa i Jordi Turull.

El 23 de març de 2018 el Tribunal Suprem va decretar l’empresonament de 
la presidenta Carme Forcadell i els consellers Raül Romeva, Josep Rull, 
Dolors Bassa i Jordi Turull, argumentant que hi havia risc de fuga i de 
reiteració dels delictes pels quals van ser processats. Aquell mateix dia el 
Tribunal Suprem també va emetre ordres detenció europea i internacional 
per a gairebé totes les persones exiliades. Per causa d’aquest fet, el 25 de 
març de 2018, la Policia Federal alemanya va detenir al president Carles 
Puigdemont i el va traslladar a la presó, fins que el 5 d’abril de 2018 
l’Audiència de Slesvig-Holstein va descartar l’extradició i el va deixar en 
llibertat sota fiança.

El passat 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del 
Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua 
de Mogoda, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló contra 7 persones 
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membres del moviment independentista a les quals l'Audiència Nacional 
acusa de terrorisme i els manté en presó. 

Amb totes aquestes accions i les anteriors, la maquinària de l'estat espanyol 
vol atemorir i desmobilitzar el conjunt del moviment independentista i 
republicà català, divers, absolutament pacífic i radicalment democràtic

L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, 
atempta contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets 
Humans proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de 
desembre del 1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels 
Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa 
l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol.

Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les 
institucions de govern de Catalunya. El compromís de la Roca del Vallès amb 
la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable. L'Ajuntament 
de la Roca reclama, un cop més, treballar mitjançant la via pacífica i 
democràtica, per trobar una solució i resoldre aquest conflicte polític, 
condemnant qualsevol actitud o acció de caràcter violent, indiferentment des 
d’on es generi.

Per tot l’exposat, l’equip de govern de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
format pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i Junts 
per la Roca, proposa l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Rebutjar la repressió exercida per la maquinària de l’estat 
espanyol i exigir l’excarceració immediata de tots els presos polítics i el 
retorn dels exiliats polítics.

SEGON.- Penjar una pancarta amb el lema “Som gent de pau! Llibertat 
presos polítics!” al balcó de l’Ajuntament, i mantenir el llaç groc a la façana 
de l’edifici, mentre a l’estat espanyol hi hagi presos polítics.

TERCER. - Comunicar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat, així com 
a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

I perquè així consti, i a reserva de l’aprovació de l’acta, d’acord amb l’article 206 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo aquest certificat d’ordre 
i amb el vistiplau de l’alcalde.
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