La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Marta Puig i Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió extraordinària celebrada el dia
20 de desembre 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:
“Urgència I. 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
proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del
procediment intern dels estats membres.

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.
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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.

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.

S’acorda:
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
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Per tot l’expostat, a proposta dels grups municipals d’ERC i la CUP,
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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.

Montserrat Febrero i Piera

Corbera de Llobregat, 19 de desembre de 2019”
“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, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).
Vots en contra: Elías Soleño Pasarín (Cs).
Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo (FORÇA
CORBERA-CP) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per majoria absoluta.”
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'alcalde/ssa, Montserrat Febrero i Piera
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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.
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