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Marta Puig i Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 1
d'octubre de 2019, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat
amb l'article 206 del Reglament:
“Prèvia declaració de la urgència per acord de la majoria absoluta, a proposta dels
grups municipals ERC i CUP, amb el text següent:
Urgència I. Moció presentada pels grups municipals ERC i CUP en suport a les
persones detingudes i empresonades per “L’operació Judas“el 23 S i contra
la repressió al Moviment Independentista.

Ara mateix set persones han estat detingudes i empresonades preventivament, i dues
més van ser alliberades amb càrrecs després dels escorcolls.

Montserrat Febrero i Piera

Aquesta nova onada repressiva, tal i com ja ho va ser el 20-S d'ara fa dos anys, busca
generar un clima d’avís a les portes de la sentència pel 1-O, i és un nou intent de
construir un relat, inexistent, de violència i lligar independentisme amb terrorisme.
Amb 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
La societat catalana ha mostrat el seu rebuig, manifestant-se al carrer i organitzant
cassolades arreu del país.
L'operació també té, en període preelectoral, una intenció propagandística evident, i
que busca, davant l'opinió pública, contribuir a criminalitzar idees polítiques legítimes
que comparteixen amplis sectors de la societat catalana. L'independentisme és
un projecte cívic, pacífic i no violent, legítim políticament i avalat a les urnes de forma
reiterada.
S’acorda:
PRIMER. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Llobregat a tota la ciutadania que es
manifesta en defensa dels drets civils i polítics i contra la repressió i persecució política.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 2

22/10/2019 La secretària acctal.
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22/10/2019 L'alcaldessa

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, Sant Vicenç de Torelló contra persones membres del moviment
independentista les quals l'Audiència Nacional espanyola acusa de terrorisme, rebel·lió
i sedició. Van entrar de matinada a les cases, mentre dormien, trencant portes i fent
detencions sota futuribles, i com a prevenció de delictes en condicional, tal i com ha
explicat Teresa Cunillera, Delegada del Govern Espanyol a Catalunya.
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SEGON. Manifestar la solidaritat amb el patiment dels presos polítics, de les persones
encausades, les seves famílies i entorn.”
“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés,
Xavier Miquel i Pons i Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).
Vots en contra: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa
Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP) i Elías Soleño Pasarín (Cs).
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord amb la majoria que requereix la Llei.”

22/10/2019 L'alcaldessa

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig i Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

22/10/2019 La secretària acctal.
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