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Assumpte:  Moció  del  grup municipal  d'ERC sobre  compliment  dels  acords  del  Ple instal·lació  rètol 
"LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS" (MOCI2018000053)

MOCIÓ

Atès que el passat abril es presentava al Ple municipal una moció enfront de la injustícia i 
en defensa de la llibertat; que en el seu acord tercer acordava instal·lar un rètol amb el 
lema “LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS” al balcó de la Casa de la Vila, i en l’acord quart 
instava a fer visible l’emblema del llaç groc a la façana de la Casa de la Vila, al Saló de 
Plens, així com en els canals de difusió i publicacions institucionals.

Atès que fruit de la negociació i el diàleg els grups proposants de tal moció acordaven 
amb el govern municipal la instal·lació d’una pancarta amb el “llaç groc” i el missatge “US 
VOLEM A CASA”. Acord que passaria a ser acord de ple municipal el passat 26 d’abril 
de 2018. 

Atès que el dilluns 22 d’octubre aquest grup municipal constatava com el símbol del “llaç 
groc” era retirat de la pancarta instal•lada al balcó del consistori, perjudicant clarament el 
missatge que l’acompanyava. Una decisió presa sense l’acord i el diàleg indispensables, 
amb els proposants de la moció que va instar la seva col•locació, i vulnerant greument 
un acord de Ple. 

Atès  que  la  decisió  de retirar  el  “llaç  groc”,  es  sustenta  sota  una  premissa  falsa  i 
perversa. Ja que s’argumenta sota el paraigua legal de la sentència del Tribunal Superior 
de  Justícia  de  Catalunya  de  5  de  juliol  de  2018  que  tenia  per  objecte  només  les 
banderes estelades i no els llaços grocs, per tant d’un supòsit legal que no es compleix a 
Sant Feliu.  

Atès que des d’Esquerra Republicana considerem que l’espai públic és el lloc adequat 
per desenvolupar i expressar i idees i pensaments i voluntat polítiques, i que per tant fins 
el dilluns 22 d’octubre el balcó de l’Ajuntament expressava un pensament polític força 
majoritari a la nostra ciutat.

Atès que l’acte que va permetre la col•locació de la pancarta és un acte administratiu 
sorgit del diàleg i l’acord polític. Un acte de decisió política, plenament legal, al ser pres 
per l’òrgan competent, el Ple municipal, i  seguint el procediment adequat, i sense que 
l’exercici d’aquest acte polític infringeixi cap precepte normatiu. 

Atès que la sentència del TSJC va en contra del principi de pluralitat política establert en 
l’article 6 de la Constitució, i amb la retirada del llaç groc a  Sant Feliu s’està coartant 
aquest dret ja que la col•locació d’un llaç groc és l’expressió del dret al pluralisme polític.

Des d’ERC-Sant Feliu proposem l’assumpció dels següents:

ACORDS

1- Que el Govern Municipal complexi tots els acords del Ple

2- Que es retorni a la pancarta l’estat original que expressava la voluntat sorgida 
de l’acord de Ple
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3- Transmetre aquests acords a totes les entitats de Sant Feliu

El Portaveu del grup municipal d’ERC
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