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M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero, com a secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 
Comarca del Maresme (Barcelona): 
 
CERTIFICO: Que en el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, reunit en sessió ordinària de 
data 14/11/2019, primera convocatòria, s’ha llegit la següent declaració institucional, a 
proposta del grup JUNTS: 
 
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT ALS MEMBRES DE LA MESA DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 
 
Cinc membres de la Mesa del Parlament de Catalunya de la passada legislatura, Lluís Maria 
Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó i Joan Josep Nuet, i Mireia Boya, 
presidenta aleshores del grup parlamentari de la CUP-CC, seran jutjats en breu per un suposat 
delicte de desobediència, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per haver 
permès el debat i la votació de les anomenades “lleis de desconnexió” en els plens del 6 i 7 de 
setembre del 2017.  
 
L’acusació demana per a Corominas, Guinó, Simó, Barrufet i Boya fins a un any i vuit mesos 
d’inhabilitació i una multa de 30.000 euros, mentre que la petició per a Nuet, aleshores 
diputat de Catalunya Sí Que es Pot, és d’un any i quatre mesos d’inhabilitació i una multa de 
24.000 euros. 
 
Les lleis objecte del judici són la Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum 
d'autodeterminació, que regulava la celebració del referèndum d'autodeterminació vinculant 
sobre la independència de Catalunya i la Llei 20/2017, del 8 de setembre, de transitorietat 
jurídica i fundacional de la República, que és la llei que tenia per objectiu garantir la seguretat 
jurídica, així com la successió ordenada de les administracions i la continuïtat dels serveis 
públics de Catalunya, aplicable en el cas que l'opció del “Sí” a la independència guanyés en el 
referèndum de l’1 d’octubre. 
 
En aquest sentit des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt declarem que: 
 
Primer.- Mostrem el posicionament contrari al procés judicial que se celebrarà al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya contra Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, 
Anna Simó, Joan Josep Nuet i Mireia Boya, ja que van actuar d'acord amb el Reglament del 
Parlament de Catalunya i amb la finalitat de preservar en tot moment el debat polític 
parlamentari. 
 
Segon.- Defensem que els membres de la Mesa no poden actuar com a filtre de legalitat o 
constitucionalitat de les iniciatives parlamentàries, sinó que s'han de limitar a admetre a 
tràmit les iniciatives polítiques, essent aliens als seus continguts. 



 

_____ 

Les funcions de la Mesa no poden seguir criteris de discrecionalitat, opinió o oportunitat, sinó 
que s'han d'exercir de manera reglada i d'acord amb el Reglament del Parlament. 
 
Tercer.- Rebutgem la vulneració permanent per part del Govern espanyol de drets 
fonamentals i drets civils i polítics que pateixen les institucions catalanes i els seus 
representants escollits democràticament. 
 
Quart.-  Demanem al Govern de l’Estat que qualsevol solució al conflicte entre Catalunya i 
Espanya passi pel diàleg polític i reclamar-li que l’estratègia de coacció institucional contra les 
institucions catalanes, els electes i els moviments polítics i socials només contribueix a fer 
crònic el conflicte i degradar la democràcia. 
 
Cinquè.- Anunciem que aquest judici és més propi d’un sistema polític autoritari que té com a 
principal missió garantir els interessos d’una ideologia determinada i no el d’un sistema basat 
en una democràcia avançada que garanteixi el lliure debat i els drets fonamentals dels 
ciutadans. 
 
Sisè.- Es farà arribar aquesta declaració institucional de l’Ajuntament d’Arenys de Munt a la 
Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del 
Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. I es donarà a conèixer el contingut d’aquesta declaració a la ciutadania del 
municipi pels mitjans que es creguin oportuns.”  
 
 
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau 
del senyor alcalde president, a Arenys de Munt (document signat electrònicament).  
 
Vist i plau       
L’alcalde  


