ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE NÚMERO 5 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 19 DE MAIG DE
2017
A la Palma de Cervelló, el dia 19 de maig de 2017, a les 19.30 h, 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
Esteve Fisas Ollé, Susanna Fort Mateos, M. Rosa Escobar Olivas, Josep M. Llop Rigol,
Anna Pascual Roca, Judit Guillem Gimeno, Enric Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar, i
excusa la seva absència Francisco Cortés Roca i Xavier Avellaneda Puerto.
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta gravació
de la sessió del ple l’acta no conté el següent: relació resumida de les opinions emeses i
incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del ple que consta a l’expedient.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar l’ordre del dia següent:
1. Moció amb motiu de la col·locació d’un cartell a l’entrada del terme municipal amb el
text: “Municipi per la independència”.
1. Moció amb motiu de la col·locació d’un cartell a l’entrada del terme municipal amb
el text: Municipi per la independència.
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA AMB
MOTIU DE LA COL·LOCACIÓ D’UN CARTELL A L’ENTRADA DEL TERME MUNICIPAL
AMB EL TEXT: “MUNICIPI PER LA INDEPÈNCIA”
Des de l’11 de setembre de 2012, ERC-La Palma ha observat un creixement constant en el
sentiment independentista a la Palma de Cervelló, dins del si dels seus vilatans, concordant
amb la sensació que es viu al nostre país. Diversos exemples poden argumentar aquest
posicionament.
Atès que el mateix partit polític que presenta aquesta moció, ha obtingut el millor resultat mai
aconseguit en aquest municipi, essent el partit de més nova creació a nivell municipal.
Atès que els resultats obtinguts a la Palma de Cervelló a les passades eleccions del 27setembre on la formació política JxS, juntament amb la CUP, van obtenir un resultat molt per
damunt de la suma de les altres formacions polítiques de caire unionista.
Atès que cal destacar que a la Palma hi ha una representació de l’ANC, amb un pes
important a nivell comarcal.
Atès que s’ha donat multitud d’exemples on la ciutadania palmarenca ha participat
majoritàriament, de manera activa, en els esdeveniments de caire independentista que s’han
organitzat dins i fora del nostre terme municipal.
Aquest sentiment general, respectant sempre les minories, va ser recollit per ERC-La Palma
i va ser col·locat en el seu programa electoral amb el qual va concórrer a les eleccions
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municipals de 2015. Durant tot el 2016 ERC-La Palma va demanar a LPS que fes un gest
que aixoplugués aquest anhel existent en la societat civil palmarenca i que col·loqués un
cartell a l’entrada del municipi urbà dins de la carretera BV-2421 amb el text “MUNICIPI
PER LA INDEPENDÈNCIA”, tal com havien fet altres municipis en els seus respectius
termes municipals.
LPS, formació que governa el consistori, sempre ha estat incòmode amb aquesta iniciativa i
durant tot el 2016 va esquivar el tema a invitació d’ERC-La Palma. A inicis de 2017, LPS va
demanar el suport d’ERC al seu Pressupost.
Una de les cinc condicions que ERC-La Palma va demanar com a contrapartida per donar
aquest suport consistia en la col·locació de l’esmentat cartell, petició que va ser admesa per
LPS, comprometent-se a fer-la efectiva en el Ple Ordinari de 10-març. En aquell Ple, LPS va
obviar aquest punt perquè no volia col·locar el rètol amb aquest missatge, incomplint
d’aquesta manera un dels acords presos en el Ple Extraordinari de 17-febrer d’aprovació de
Pressupost, emplaçant les forces polítiques a debatre aquest tema en els dos mesos
següents.
A la reunió de la Comissió Participativa celebrada el 21-abril i que portava dins de l’Ordre del
Dia dos dels cinc punts pactats entre LPS i ERC, essent un d’ells el que motiva aquesta
moció, va quedar clarament expressat, per la majoria de forces polítiques del consistori,
aquesta voluntat de fer realitat la col·locació de l’esmentat cartell, agraint la col·laboració del
PDeCAT per tal de dirimir l’enfrontament existent en el contingut del cartell entre LPS i ERC,
manifestant la seva preferència pel text ressenyat.
Per aquest motiu, ERC-La Palma presenta la present moció perquè cada regidor, en
representació del càrrec que ostenta per delegació de la ciutadania, manifesti l’opinió
favorable o en contra de la col·locació d’un cartell a l’entrada del terme municipal urbà que
digui: “MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA”.
Per tot l’exposat, es proposa al ple de l’Ajuntament els següents:
ACORDS:
PRIMER.- Exposar, debatre i votar la col·locació dels cartells al lloc acordat i que, en cas de
ser aprovada aquesta moció, sigui efectiva la seva col·locació al més aviat possible.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.”

Votació: 4 vots a favor per part de Convergència i ERC, 6 vots en contra per part de LPS i
PSC, no s’aprova.
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 20.35 h, l’alcalde aixeca la sessió de la
qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta.”
L’alcalde,

El secretari interventor,
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