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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 7 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2020 
 

A la Palma de Cervelló, el dia 28 de setembre de 2020, a les 20:00, telemàticament, sota la 

presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde Xavier González Alemany, i assistits per mi, el sotasignat, 

secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors M. Rosa Escobar 

Olivares, Daniel Muxi Hernández, Roc Sanarau Peris, David Serlavós Serra, Anna Pascual 

Roca, Míriam Díez Piñol, Laura Prieto Juvell,  Jordi Segura Tejedor, Enric Bellver Ballester i 

Javier Lahoz Hernández. 

 
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 en l’expedient. 

 

Vist que hi ha prou quòrum per a la vàlida celebració de la sessió, el ple de l’Ajuntament 

passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia: 

1) Aprovació d’actes anteriors 

Número 3, de 8 d’abril de 2020 
Número 4, de 15 d’abril de 2020 
Número 5, de 8 de maig de 2020 
Número 6, de 22 de maig de 2020 
Número 7, de 10 de juliol de 2020 
 

2) Aprovació de la xifra de padró a 1 de gener de 2020 

3) Aprovació de les festes locals de 2021 

4) Moció presentada per ERC per retirar els honors a Joan Carles I 

5) Manifest de Rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del 

president de la Generalitat de Catalunya. 

6) Precs i preguntes 

 
1. Proposta d’aprovació d’actes anteriors 

- Ple extraordinari del dia 8 d’abril de 2020 
Votació: S’aprova. 

- Ple extraordinari del dia 15 d’abril de 2020 
Votació: S’aprova. 

- Ple ordinari 8 maig de 2020 
Votació: No s’aprova. 

- Ple extraordinari del dia 22 de maig de 2020 
Votació: No s’aprova. 

- Ple ordinari 20 de juliol de 2020 
Votació: No s’aprova. 

 
2. Proposta aprovació de la xifra de padró a 1 de gener de 2020. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA RESULTANT DE 
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LA GESTIÓ DEL PADRÓ A DATA 1 DE GENER DE 2020 
PROCEDIMENT 
 
Codi: 01.122.00.00 
 
Denominació: Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1/1/2020 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vista la xifra resultant de la gestió del padró d’habitants corresponent a l’any 2020. 
 
Vist el que estableix l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol pel qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, en 
concordança amb l’article 17 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Únic: Aprovar com a xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2020 la 
següent: 2.992 habitants.” 
 
Votació: S’aprova per unanimitat. 

 
3. Proposta aprovació de les festes locals de 2021. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2021 
 
Expedient: Festes locals any 2021 
 
Vista la petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de proposta de 
preparació de l’Ordre de Festes Locals per a l’any 2021 a Catalunya. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les 14 festes laborals 
retribuïdes i no recuperables, 2 tindran caràcter local, i atès que el Decret 177/1980, 
de 3 d’octubre, estableix que les 2 festes locals seran fixades per ordre del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius. 
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, estableix que l’acord 
de l’Ajuntament que proposi aquestes dates ha de ser adoptat pel Ple de la 
Corporació. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Proposar al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya com a festes laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2021 
al municipi de la Palma de Cervelló els dies: 
 
- Dia 24 de maig, dilluns - Pasqua Granada- 
 
- Dia 24 de setembre, divendres - Mare de Déu de la Mercè- 
 
Segon: Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.” 
 
Votació: S’aprova amb els vots a favor de LPS, ERC i PSC, el vot en contra de JxLP. 
 
4. Moció presentada per ERC per retirar els honors a Joan Carles I 
 

“MOCIÓ PER RETIRAR ELS HONORS A JOAN CARLES I PER REPROVAR 
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L’ACTUACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL EN LA SEVA FUGIDA 
 
La monarquia espanyola s'ha caracteritzat històricament, i en especial en les darreres 
dècades, pels seus escàndols. Durant les darreres setmanes, en plena crisi sanitària i social, el 
rei Felip VI va admetre, sense vergonya, l’existència de possibles irregularitats en els comptes 
del rei emèrit.  
 
Les investigacions periodístiques apunten, en aquell cas, a comptes bancaris del Rei Joan 
Carles en què s’hi haurien dipositat a l’entorn de 100 milions de dòlars provinents de 
comissions originades en diversos contractes de construcció o subministrament d’armes 
entre determinats estats i grans empreses espanyoles. Sembla acreditada igualment una 
fortuna personal ubicada fora del país que superaria els 2.000 milions d’euros. 
 
Ara, en ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat espanyol, el rei emèrit 
anuncia que fuig d’Espanya escapant del control democràtic i judicial. 
 
Si bé aquests fets no són una sorpresa, atesos els precedents d’actuació similar que els 
Borbons han repetit històricament, mereix tot el rebuig la complicitat activa del Govern de 
l’Estat Espanyol en aquesta operació de sortida clandestina, anterior en realitat al propi 
anunci de la decisió adoptada per la “Casa Real”. Una “fugida d’Estat” que per sí mateixa 
implica el reconeixement de capteniment irregular per part de l’actual dinastia monàrquica. 
 
Des de les més altes institucions de l’Estat espanyol, la Monarquia i el govern central, s’han 
vulnerat explícitament els principis més elementals de l’estat de dret que teòricament 
haurien de protegir i fer complir. 
 
En aquest context, el Parlament de Catalunya, el passat 7 d’agost, es va posicionar 
políticament en el sentit que Catalunya es considera republicana i que vol avançar cap a la 
independència.  
 
Davant d’aquests fets, la ciutadania i els grups polítics representats en aquest ple no podem 
restar impassibles. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de La Palma de Cervelló 
proposa l’adopció del següents  

ACORDS 

 
PRIMER.-  Constatar que la monarquia espanyola és successora del règim franquista, segons 
la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de julio del 1946. 
 
SEGON.-  Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per la seva col·laboració necessària en la 
sortida del rei emèrit, tal i com va admetre el propi President del Govern Sr. Pedro Sánchez, 
en una operació destinada a protegir-lo de la justícia suïssa. 
 
TERCER.- Exigir al President Sánchez i la vicepresidenta Calvo totes les explicacions 
necessàries per esclarir el rol del Govern de l’Estat espanyol en aquesta operació d’Estat de 
blindatge de la monarquia i detallar la situació actual en la que es troba el rei emèrit. 
 
QUART.- Instar al Govern de l’Estat espanyol i el Congrés de Diputats a implementar les 



4 
 

reformes necessàries per poder: 
 

• Investigar la corrupció de la monarquia, incloent l’atribució de les responsabilitats 
corresponents a les institucions, empreses i persones que s’hagin vist beneficiades o 
hagin sigut part activa. 

• Retirar els privilegis dels que gaudeix Joan Carles I, així com l’aforament al Tribunal 
Suprem. 

• Derogar els delictes de calumnies i injúries contra la Corona, i anul·lar les causes i 
sentències per aquests delictes. 

• Permetre la fiscalització dels comptes i activitats dels membres de la Casa Reial.  

• Retornar els diners que la monarquia hagi obtingut de manera il·lícita.  
 
CINQUÈ.- Reafirmar el dret d’autodeterminació de Catalunya perquè les catalanes i els 
catalans decidim el nostre futur polític i institucional; així com solidaritzar-nos amb qualsevol 
iniciativa per exercir el dret democràtic de la ciutadania espanyola a decidir lliurement sobre 
el seu model d’Estat. 
 
SISÈ.- Traslladar aquests acords a les institucions de la Unió Europea, i instar a la Comissió 
Europea a actuar en defensa de l’estat de dret, tot exigint a l’Estat espanyol la deguda i 
estricta aplicació dels tractats que regulen les obligacions dels Estats en aquest àmbit.” 
 
Votació: S’aprova amb els vots a favor de LPS, JxLP i ERC (1) i el vot en contra del PSC. 
 
 
5. Manifest de Rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del president de 

la Generalitat de Catalunya. 
 
“MANIFEST DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
L’Ajuntament de La Palma de Cervelló rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal 
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit 
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d’investidures 
fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.  
 
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera de 
forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el 
rebuig a la sentència de forma conjunta.  
   
Els regidors i regidores de la volem MANIFESTAR que: 
  

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que 

garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre 

social.  

 
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones 

sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i 

ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs 

electes no renunciarem de cap de les maneres. 

 
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la 

nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat espanyol. Som 
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un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’una nació, una 

colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... 

Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució 

política contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en 

persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat 

obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República 

Catalana.  

 
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’estat 

i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets de 

la ciutadania. Una justícia que no faci política.  En definitiva, una justícia que respecti la 

separació de poders. 

 
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president de la 

Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap  

 

delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i 
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com 
en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al 
president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima 
institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret 
d’autodeterminació.  
 

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, 

escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer 

com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima 

prioritat serà preservar-la. 

 

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de cada 

poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el suport 

majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 

2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels 

Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i 

injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme català. Una opció política que 

és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic 

i la protecció de la cultura i les institucions.” 

 
Votació: S’aprova amb els vots a favor de LPS, JxLP i ERC (1) i el vot en contra del PSC. 
 
6. Precs i preguntes 
 
Els que consten en la gravació del ple.  
 
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 23.08, l’alcalde aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.  


