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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE NÚMERO 9 BIS DE 
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVEMBRE 
DE 2016 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 4 de novembre de 2016, a les 20.49, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, Xavier González Alemany, i assistits 
per mi, el sotasignat secretari delegat, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors 
Francesc Cortés Roca, Esteve Fisas Ollé, Susanna Fort Mateos, M. Rosa Escobar Olivas, 
Josep Maria Llop Rigol, Anna Pascual Roca, Xavier Avellaneda Puerto, Judit Guillem 
Gimeno, Enric Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar.  
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar el següent punt de l’ordre del dia: 
 
 
Únic: “Donar suport a les institucions públiques catalanes que estan constantment 

assetjades pel govern espanyol. Rebutjar la judicialització tant de les institucions com 
de les manifestacions a favor de la llibertat d’expressió. Donar suport a les persones 
que per utilitzar la seva responsabilitat política estan encausades. Avui s’ha arribat a 
un punt d’inflexió. Tot això representa un atac a la llibertat d’expressió.”  

 
 

 

Ünic: “Donar suport a les institucions públiques catalanes que estan constantment 
assetjades pel govern espanyol. Rebutjar la judicialització tant de les institucions com 
de les manifestacions a favor de la llibertat d’expressió. Donar suport a les persones 
que per utilitzar la seva responsabilitat política estan encausades. Avui s’ha arribat a 
un punt d’inflexió. Tot això representa un atac a la llibertat d’expressió.” 

Intervencions: 
 
Enric Bellver proposa l’aprovació del següent punt: “Donar suport a les institucions públiques 
catalanes que estan constantment assetjades pel govern espanyol. Rebutjar la judicialització 
tant de les institucions com de les manifestacions a favor de la llibertat d’expressió. Donar 
suport a les persones que per utilitzar la seva responsabilitat política estan encausades. Avui 
s’ha arribat a un punt d’inflexió. Tot això representa un atac a la llibertat d’expressió.” 

Josep Maria Llop diu que l’Estat Espanyol demostra poca qualitat democràtica barrejant els 
tres poders. Hi ha una barreja del poder executiu i l’àmbit judicial. Des d‘aquest darrer es 
persegueix tot allò que digui i manifesti coses diferents al PP.  

Francesc Cortés manifesta el rebuig a la detenció de l’alcaldessa de Berga i denuncia la 
judicialització de les idees. Segons allò que penses et cau el pes de la llei. Des de l’àmbit 
municipal s’està pagant i s’és la pota més feble del sistema. Demana suport a la resta 
d’institucions. 

Pedro Ardoy està en contra de la judicialització, però també del fet que les institucions 
desobeeixin les lleis.   

Votació: 10 vots a favor per part del LPS, ERC i Convergència i 1 vot en contra de PSC. 
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Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 21.10 h, l’alcalde aixeca la sessió de la 
qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta. 
 
 L’alcalde,     El secretari interventor, 
 
 


