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Moció per la instal·lació de senyeres estelades al balcó de l’ajuntament i 

a les altres dependències municipals de la plaça de la Vila !!
El passat 24 de maig vam ser cridats a les urnes per escollir els nostres representants a 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Malgrat que es tractava d’unes eleccions municipals, el 
procés sobiranista que viu el nostre país era un dels elements importants en els programes de 
les formacions polítiques que donen suport a la consecució de la Independència de Catalunya. 
Aquestes forces polítiques es van comprometre a afavorir i impulsar el procés per a la creació 
d’un nou Estat des de l’ajuntament i les institucions que en depenen per a la seva formació, el 
consell comarcal i la diputació. !
El resultat de les eleccions va ser clar en aquest sentit. Les forces polítiques que donen suport al 
procés d’Independència van obtenir una clara majoria al consistori, 15 regidors dels 25 que 
constitueixen el ple de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  !
Les eleccions al Parlament per al proper 27 de setembre, que tindran un caràcter plebiscitari, són 
fonamentals per assolir la Independència del nostre país i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
com a institució més propera a la ciutadania i com a garant de la seva voluntat, ha de contribuir a 
la culminació exitosa d’aquest procés, tal com s’hi van comprometre les forces que en formen 
part de manera majoritària. !
Atès que la població de Vilanova i la Geltrú majoritàriament va donar suport en les eleccions del 
passat 24 de maig a les forces que defensen la Independència de Catalunya. !
Atès que l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú forma part de l’Associació de Municipis per la 
Independència des de la seva creació. !
Atès que les eleccions anunciades per al 27 de setembre tindran caràcter plebiscitari i poden 
representar, per tant, un pas definitiu cap a l’objectiu de la Independència. !
Atès que la visibilització de la voluntat conjunta de societat civil i institucions és bàsica per arribar 
a un final satisfactori del procés. !
Atès que la senyera estelada simbolitza la lluita de Catalunya i del conjunt dels Països Catalans 
per la seva llibertat. !
A petició de l’associació VnG per la Independència, es proposa al ple de l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció de l’acord següent: !
1.- Desplegar senyeres estelades al balcó de l’ajuntament i a les dependències municipals de la 
plaça de la Vila, com a mostra del compromís dels ciutadans de la nostra ciutat amb la lluita per 
la Independència de Catalunya, i mantenir-les-hi fins a la consecució d’aquest objectiu.  !
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