ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE NÚMERO 13 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 23 DE
DESEMBRE DE 2019
A la Palma de Cervelló, el dia 23 de desembre de 2019, a les 20:00 h, a la sala de plens
de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Xavier González Alemany, i
assistits per la secretària accidental Anna Batlle Escofet, es reuneixen, Roc Sanarau
Peris, Susanna Fort Mateos, Anna Pascual Roca, Míriam Díez Piñol, Jordi Segura
Tejedor I Enric Bellver. Excusen assistència els següents regidors: Dani Muxi
Hernández, M. Rosa Escobar Olivares, Javier Lahoz Hernández i Laura Prieto Juvell.
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta
gravació de la sessió del Ple, l’acta no conté el següent: relació resumida de les
opinions emeses i incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del Ple
que consta a l’expedient.
Vist que hi ha prou quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de
l’Ajuntament passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia:
1.- Proposta d’aprovació de la urgència de celebració del ple extraordinari i urgent
2.- Proposta d’aprovació la Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat
immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques, presentada
conjuntament per ERC i JxLP.
1.- Votació d’urgència de celebració del ple extraordinari i urgent
La urgència és aprovada per unanimitat dels regidors assistents.
2.- Proposta d’aprovació de la Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la
llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques.
Es dóna lectura a la següent moció:
“MOCIÓ PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT
IMMEDIATA D’ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE 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
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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.
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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 polítiques.
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.”
La moció queda aprovada per unanimitat dels regidors assistents.
Els següents regidors han renunciat a la indemnització per assistència al ple: Roc
Sanarau Peris, Susanna Fort Mateos, Anna Pascual Roca, Míriam Díez Piñol, Jordi
Segura Tejedor i Enric Bellver (que posteriorment manifesta en compareixença davant
el secretari-interventor que no renuncia als drets econòmics derivats del ple)
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 20:20 h, el Sr. Alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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