Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 8
d'octubre de 2020, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CALAFELL, EL
GRUP MUNICIPAL DE SUMEM+JUNTS I EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR DE CALAFELL PER A DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L'AJUNTAMENT
DE CALAFELL EN RELACIÓ A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
El Tribunal Suprem ha ratificat per unanimitat la sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) i ha inhabilitat el Molt Honorable President de la Generalitat, Quim
Torra, per un període d'un any i mig.

Davant la sentència del Tribunal Suprem que condemna a la inhabilitació el Molt Honorable
President Quim Torra l'Ajuntament de Calafell aprova la següent moció:
Primer.- Rebutjar la inhabilitació del President de la Generalitat per la col·locació d'una
pancarta en un exercici de llibertat d'expressió que en cap moment es pot considerar un
delicte.
Segon.- Denunciar la injustícia que suposa que un president de la Generalitat escollit
democràticament pel Parlament de Catalunya sigui inhabilitat i, per tant, apartat de
l'exercici de les seves funcions per uns fets com els descrits.
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El TSJC va condemnar el president Torra per un delicte de desobediència en mantenir la
pancarta per la llibertat dels presos polítics i el llaç groc malgrat l'ordre de la Junta Electoral
Central (JEC). Una acusació que vam considerar injusta i fora mida.

Tercer.- Declarar que l'Ajuntament de Calafell estarà al costat de les institucions
d'autogovern del país com són el Parlament, el Govern i el seu President.
Quart.- Instar als agents polítics d'aquest país a una resposta unitària davant d'aquesta
situació insòlita, extraordinària i d'una anomalia democràtica sense precedents.
Cinquè.- Adherir-se a les mobilitzacions que es faran arreu del país en resposta a aquesta
situació injusta.
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Sisè. - Informar d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya,
a les associacions municipalistes de Catalunya i al Govern d'Espanya.
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El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 12 vots en contra: 9 dels regidors/es del
PSC, 1 de la regidora del PP, 1 del regidor de Cs, 1 del regidor no adscrit senyor Javier
Àlvarez Laperal, 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de
Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions: 1 de la regidora d’ECPECG, 1 de la regidora d’UAM, adopta el següent acord:
UNIC: No aprovar la moció presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de
Calafell, Sumem+Junts i Candidatura d’unitat popular de Calafell en relació a la sentencia
del tribunal suprem.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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