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Nota de premsa 
Cabrils, 11 de març de 2016 
 
L’AJUNTAMENT DE CABRILS REP EL REQUERIMENT DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL 
SOBRE LA MOCIÓ EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ INDEPENDENTISTA  
 
Morales opina que la moció és un posicionament polític i que amb l’actuació de la justícia 
en aquest assumpte es volen posar límits a la llibertat d’expressió. 
 
 
L’alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, Lina Morales, ha rebut aquest matí el requeriment 
del Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional on es sol·licita informació i 
documentació en relació a la moció de suport a la resolució I/XI del Parlament de 
Catalunya aprovada a la sessió plenària de data 26 de novembre de 2015. 
 
L’escrit demana la confirmació de l’aprovació de la moció i la data de l’acord, la forma 
d’inclusió de la proposta a l’ordre del dia de la sessió, l’especificació si la moció faculta 
l’alcaldessa per dur a terme actes en relació a la mateixa, la còpia de l’acta de la sessió i 
la seva gravació on consti la intervenció de cadascun dels regidors, el sentit del vot i el 
posicionament de la urgència de la proposició, així com la còpia dels informes emesos, en 
cas que existeixin. 
 
En rebre la notificació per part de la policia de la Generalitat, Morales s’ha mostrat 
convençuda que la moció “era un posicionament polític de la institució i dels representants 
dels veïns i veïnes de Cabrils elegits democràticament, davant d’una resolució del 
Parlament de Catalunya” i que amb aquesta actuació de l’Audiència Nacional “es volen 
posar límits a la llibertat d’expressió i a la democràcia”.  
 
L’alcaldessa també ha lamentat que “la justícia no es faci servir per a altres temes més 
importants” i ha manifestat que “és un malbaratament de recursos humans i econòmics de 
l’erari públic, tant de la justícia com dels ajuntaments” ja que des del moment en què s’ha 
rebut la notificació s’han iniciat els tràmits de resposta al requeriment. 
 


