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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2020/1  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  17 / de febrer / 2020  

Durada  Des de les 20:03 fins a les 20:52 hores  

Lloc  Sala d'Actes de l'Ajuntament  

Presidida per  Joan Carles Garcia Guillamon  

Secretari  Lídia Cabrero Abad  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

40804356X Carlos Gràcia Folguera SÍ 

46574177M Emmanuelle Samper Ortiz SÍ 

78082277Z Gemma Tapia Nadal SÍ 

43711421J Gregori Bitrià Lara SÍ 

48053647T Janice Duarte Garcia SÍ 

78078115S Joan Carles Garcia Guillamon SÍ 

43729252L Jordi Armengol Deza SÍ 

43736129L Kleber Esteve Ramells SÍ 

47680765V Margaret Ojeda Ibars SÍ 

78078113J Maria Carmen Parra Silvestre SÍ 
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40889751Y Maria Rosa Gracia Mas SÍ 

  

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 

sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0 

 

A favor Carlos Gràcia Folguera 

Emmanuelle Samper Ortiz 

Gemma Tapia Nadal 

Gregori Bitrià Lara 

Janice Duarte Garcia 

Joan Carles Garcia Guillamon 

Jordi Armengol Deza 

Kleber Esteve Ramells 

Margaret Ojeda Ibars 

Maria Carmen Parra Silvestre 

Maria Rosa Gracia Mas 

En contra --- 

Abstencions --- 

Absents --- 

 Expedient: Ple 14/2019 

Data: 12 de febrer de 2020. 

Assumpte: Aprovació acta anterior 

  

Atès que l'esborrany de l'acta de data 18 de desembre de 2019, pendent d'aprovació 

per aquest òrgan col·legiat s'ha distribuït entre tots els seus membres simultàniament a 

la convocatòria de la present sessió ordinària, se sotmet a votació l'acta de conformitat 

amb els articles 110 i 111 del Decret Legislatiu català 2/2003 de 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 

109, 110 i 198 a 207 del Reial Decret 2568/1986  de 28 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
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locals l'Alcaldia proposa al Ple municipal l'aprovació d'aquesta acta i diu el següent:  

  

ACORD;  

  

Primer.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària número 14/2019 de data 18 de desembre  

de 2019, del Ple. 

  

Segon.- Ordenar la seva transcripció al Llibre d'Actes del Ple de l'Ajuntament 

d'Alfarràs 

  

Tercer.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l'Ajuntament d'Alfarràs, que remeti 

aquestes actes a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

  

Expedient 396/2019. Disposicions Normatives. Aprovació inicial Reglament del 

Cementiri del terme municipal d'Alfarràs. 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0 

 

A favor Carlos Gràcia Folguera 

Emmanuelle Samper Ortiz 

Gemma Tapia Nadal 

Gregori Bitrià Lara 

Janice Duarte Garcia 

Joan Carles Garcia Guillamon 

Jordi Armengol Deza 

Kleber Esteve Ramells 

Margaret Ojeda Ibars 

Maria Carmen Parra Silvestre 

Maria Rosa Gracia Mas 

En contra --- 

Abstencions --- 

Absents --- 

Expedient núm.: 396/2019 

Provisió de sol·licitud d'informe de secretaria 

Procediment: Reglament del Cementiri municipal d’Alfarràs 

Data d'iniciació: 25/11/2019 
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1.- Antecedents 

Vist que es considera del màxim interès per a aquest Municipi l'aprovació d'una 

Ordenança i/o reglament municipal que reguli el Cementiri municipal, a fi de regular 

la gestió del servei públic del cementiri municipal d’Alfarràs i d’Andaní, que de 

conformitat amb la normativa reguladora de règim local, correspon a l’Ajuntament 

d’Alfarràs en coordinació amb l’Ordenança reguladora de gestió de serveis funeraris 

d’Alfarràs, de policia sanitària mortuòria, si s’escau, completant el que es disposa en 

les Lleis i Reglaments vigents   

  

Vist que s’ha encarregat la redacció i estudi del Reglament del cementiri municipal 

d’Alfarràs que conté les característiques i especificitats dels cementiris d’Alfarràs i 

Andaní  

Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en els articles 

22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,  

  

L’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Cementiri Municipal d’Alfarràs en els 

termes en què figura a l’expedient.  

  

Segon.- Donar audiència prèvia a les associacions veïnals i associacions vinculades a 

les finalitats de les quals guardin relació directa al fi de la disposició i recaptar 

directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que 

agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es 

veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el 

seu objecte. 

   

Tercer.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o 

Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un 

termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 

Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 

comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests 

puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que 

estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat 

termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple. 

  

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament http://ajuntamentalfarras.eadministracio.cat. 

  

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de 

documents relacionats amb aquest assumpte.  
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Expedient 285/2019. Disposicions Normatives. Ordenança general de serveis 

funeraris del terme municipal d'Alfarràs. 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0 

 

A favor Carlos Gràcia Folguera 

Emmanuelle Samper Ortiz 

Gemma Tapia Nadal 

Gregori Bitrià Lara 

Janice Duarte Garcia 

Joan Carles Garcia Guillamon 

Jordi Armengol Deza 

Kleber Esteve Ramells 

Margaret Ojeda Ibars 

Maria Carmen Parra Silvestre 

Maria Rosa Gracia Mas 

En contra --- 

Abstencions --- 

Absents --- 

Expedient núm.: 285/2019 

Proposta al Ple municipal 

Procediment: Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis 

funeraris en el terme municipal d’Alfarràs 

Data d'iniciació: 05/08/2019 

  

1.- Antecedents  

Vist que es considera del màxim interès per a aquest Municipi l'aprovació d'una 

Ordenança municipal que reguli l’activitat de prestació de serveis funeraris en el terme 

municipal d’Alfarràs, mitjançant l’establiment dels oportuns requisits i condicions, 

dins del marc de competència atribuït a aquest Ajuntament així com a base a 

l’establert en la normativa de règim local i sectorial aplicable, completant el que es 

disposa en les Lleis i Reglaments vigents. 

  

Vist que s’ha redactat l’Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis 

funeraris en el municipi d’Alfarràs i de conformitat amb el que es disposa en els 

articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 

per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,  
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2.- Fonaments de dret 

Vist en aplicació de l’article 25.2.j) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, en relació amb l’article 84 de la mateixa, amb l’article 22 del 

Reial Decret Llei 7/1996 de 7 de juny Llei 2/1997 de 3 d’abril, sobre serveis funeraris 

i el vigent Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat per Decret 297/1997 de 

25 de novembre i altres disposicions complementàries i concordants amb les anteriors, 

Llei 8/1987 de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, Llei 15/1990 de 9 

de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, ordenances, bans i acord de 

l’Ajuntament, la realització dels serveis funeraris tenen la condició de servei essencial 

d’interès general per al conjunt de la comunitat del municipi i per salvaguardar la salut 

pública, i queda sotmès a les mesures de control, de policia i autorització, establertes 

per la Llei 2/1997, per la normativa de policia sanitària mortuòria i per la 

reglamentació de la present ordenança. 

  

L’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord que diu: 

  

  

  

ACORD 

  

Primer.-  Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la prestació de 

serveis funeraris en el municipi d’Alfarràs, que té per objecte regular l’activitat de 

prestació de serveis funeraris en el terme municipal d’Alfarràs mitjançant 

l’establiment dels oportuns requisits i condicions, dins el marc de competència atribuït 

a aquest Ajuntament com a base a l’establert en la normativa de règim local i sectorial 

aplicable, en els termes en què figura en l’expedient.  

  

Segon.-  Donar audiència prèvia a les diferents associacions i empreses  les quals 

guardin relació directa a fi de la disposició, i recaptar directament l'opinió de les 

organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les 

persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i 

les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte. 

   

Tercer.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o 

Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un 

termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 

Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 

comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests 

puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que 

estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat 

termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple. 
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament http://ajuntamentalfarras.eadministracio.cat. 

  

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de 

documents relacionats amb aquest assumpte.  

  

Expedient 407/2019. Resolució al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost 

de l'Ajuntament d'Alfarràs per l'exercici 2020. 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 8, En contra: 3, Abstencions: 0, Absents: 0 

 

A favor Emmanuelle Samper Ortiz 

Gemma Tapia Nadal 

Gregori Bitrià Lara 

Joan Carles Garcia Guillamon 

Jordi Armengol Deza 

Margaret Ojeda Ibars 

Maria Carmen Parra Silvestre 

Maria Rosa Gracia Mas 

En contra Carlos Gràcia Folguera 

Janice Duarte Garcia 

Kleber Esteve Ramells 

Abstencions --- 

Absents --- 

Expedient núm.: 407/2019 

Acord del Ple d'Aprovació definitiva 

Procediment: Resolució al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost 

Data d'iniciació: 03/12/2019  

  

1.- Antecedents 

Vist que el Ple municipal de l’Ajuntament d’Alfarràs en sessió ordinària celebrada en 

data 18 de desembre de 2019, va aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest 

Ajuntament per a l’exercici econòmic 2020, juntament amb les seves Bases 

d’execució, i plantilla de personal, de conformitat amb el que es disposa en els articles 

168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial 

decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 

d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 

  

 



  
Ajuntament de Alfarràs 

  

Vist que l’acord es va sotmetre a informació pública mitjançant publicació en el BOP 

de Lleida número 246 de data 23 de desembre de 2019, i en el taulell d’anunci de 

l’Ajuntament, tal i com disposa l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març 

(TRLRHL), presentada pel Grup municipal del PSC d’Alfarràs. 

  

 

Vist que en el termini d’informació publica es va presentar una al·legació que diu: “1.- 

Al·legació presentada per Kleber Esteve Ramells en nom i representació de Grup 

Municipal del PSC d’Alfarràs; que exposa que un cop es va fer l’aprovació inicial del 

pressupost municipal per a l’any 2020, en sessió plenària del dia 18 de desembre i 

com a regidors del grup municipal del PSC d’Alfarràs, presentem la següent 

al·legació: Que s’incorpori una partida pressupostària per continuar arreglant les 

voreres dels carrers del municipi, donat que en el seu dia, es va iniciar una proposta 

per anar-les adequant les deteriorades poc a poc. Que s’incorpori una partida 

pressupostària per a l’arranjament i millora dels vestidors del camp de futbol de la 

Sisquella, com de la paret sud d’aquest recinte esportiu, donat que també en el seu dia 

es va iniciar la remodelació d’aquest espai amb una primera fase amb la substitució 

de la paret est, de la gespa i del reg automàtic, tal i com el club de futbol Pinyana, i 

l’Escola Pinyana van demanar en diferents ocasions degut al seu deteriorament.” 

  

 

Vist l’informe de Secretaria Intervenció que conclou que: “Atès que s’han presentat 

al·legacions a l’aprovació inicial del Pressupost és imprescindible elevar al Ple 

l’aprovació definitiva, encara que sigui per desestimar-les o per inadmetre-les. 

Hauran de desestima-ser les al·legacions presentades pel Grup municipal de PSC, 

contra l’aprovació definitiva del Pressupost de l’Ajuntament d’Alfarràs per l’exercici 

2020,  atès no es cap de les causes o motius taxat, recollits en l’article 170 del 

TRLRHL i l’article 22.2 del Reial Decret 500/1990.” 

 

2.- Fonaments de dret 

 

.- L’article 169 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 

pel Reial Decret legislatiu, de 5 de març i en l’article 20 del RD 500/1990 de 20 

d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei reguladora de les Hisendes Locals, per a 

l’aprovació del pressupost. 

.-  L’article 170, apartat segon del TRLRHL i article 22.2 del Reial Decret 500/1990 

de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 

39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 

pressupostos estableix quines són les causes o motius per les quals es pot al·legar 

contra el pressupost i són:  

“a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i l’aprovació als tràmits legals. 

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’Entitat 

Local, en virtut de preceptes legals o de qualsevol altra títol legítima. 
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c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses 

pressupostàries o bé d’aquests respecte a les necessitats per les quals estiguin 

previstos.” 

  

L’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Desestimar l’al·legació presentada contra l’aprovació inicial del Pressupost 

de l’Ajuntament d’Alfarràs per l’exercici 2020, per el Grup municipal de PSC 

d’Alfarràs, per no ser cap dels motius o les causes taxades recollides a l’article 170.2 

del TRLRHL i l’article 22.2 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril , pel qual es 

desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1998 de 28 de desembre, 

reguladores de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

  

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General d’aquest Ajuntament, per a 

l’exercici econòmic 2020, juntament amb les seves Bases d’Execució i el resum de la 

qual per capítols és el següent: 

  

ESTAT DE DESPESES 

A) OPERACIONS NO FINANCERES 2.057.605,48 € 

A.1. OPERACIONS CORRENTS 1.704.050,00 € 

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 729.400,00 € 

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 920.250,00 € 

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 19.300,00 € 

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 35.100,00 € 

CAPÍTOL 5: Fons contingència  10.000,00 € 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 353.555,48 € 

CAPÍTOL 6: Inversions Reals 353.555,48 € 

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0,00 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 97.394,52 € 

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 € 

CAPÍTOL 9: Passius Financers 97.394,52 € 

    

TOTAL: 2.165.000,00 € 

    

    

ESTAT D'INGRESSOS 

    

A) OPERACIONS NO FINANCERES 2.155.001,30 € 

A.1. OPERACIONS CORRENTS 1.967.380,87 € 

CAPÍTOL 1: Impostos Directes 768.500,00 € 
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CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 6.000,00 € 

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 410.900,00 € 

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 756.930,87 € 

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 25.050,00 €  

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 187.620,43 € 

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals 0,00 € 

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 187.620,43 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 9.998,70 € 

CAPÍTOL 8: Actius Financers 9.998,70 € 

CAPÍTOL 9: Passius Financers 0,00 € 

    

TOTAL: 2.165.000,00 € 

  

Tercer.-  Aprovar definitivament la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs 

de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 

  

Quart.- Publicar aquest acord en el BOP de Lleida a efectes executius. 

  

  

Cinquè.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com a la Generalitat de 

Catalunya. 

  

  

Expedient 189/2019. Convenis. Aprovació primera addenda conveni de 

col·laboració entre el Departament d'Educació i els Ajuntaments d'Almenar, 

Alfarràs Alguaire per al Pla Educatiu d'Entorn 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0 

 

A favor Carlos Gràcia Folguera 

Emmanuelle Samper Ortiz 

Gemma Tapia Nadal 

Gregori Bitrià Lara 

Janice Duarte Garcia 

Joan Carles Garcia Guillamon 

Jordi Armengol Deza 

Kleber Esteve Ramells 

Margaret Ojeda Ibars 

Maria Carmen Parra Silvestre 

Maria Rosa Gracia Mas 
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En contra --- 

Abstencions --- 

Absents --- 

  

Expedient: 189/2019 

Data: 11 de febrer de 2020 

Assumpte: Aprovació primera addenda al conveni de col·laboració entre 

l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 

d’Educació i els Ajuntaments d’Almenar, d’Alfarràs i d’Alguaire per al Pla 

Educatiu d’Entorn. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que en data 11 de febrer de 2020, es va presentar davant el Registre de 

l’Ajuntament d’Alfarràs la “Primera addenda al Conveni de col·laboració entre 

l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació 

i els Ajuntaments d’Almenar, d’Alfarràs i d’Alguaire per al Pla Educatiu d’Entorn del 

curs 2019-2020 que té per objecte concretar l’import de les despeses destinades al 

desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d’Entorn, 

per al curs acadèmic 2019-2020. 

  

Vist que preveu les aportacions econòmiques del Departament d’Educació així com de 

l’Ajuntament d’Almenar, d’Alfarràs i d’Alguaire 

  

Vist que aquesta addenda al conveni s’ha d’aprovar pel Ple. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

Resolució ENS/257/2018 de 7 de febrer, pel qual es fa pública l’adscripció de centres 

educatius. 

  

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 

  

L’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar la Primera addenda al Conveni de col·laboració entre 

l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació 

i els Ajuntaments d’Almenar, d’Alfarràs i d’Alguaire per al Pla Educatiu d’Entorn del 

curs 2019-2020. 
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Segon.- Facultar al Sr. Alcalde Joan Carles Garcia Guillamon, per la signatura de tots 

aquells documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord. 

  

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Almenar i l’Ajuntament d’Alguaire i 

al Departament d’Ensenyament als efectes oportuns. 

  

Expedient 84/2020. Aprovació Moció per fer front a la despoblació, l'envelliment i 

la manca d'oportunitats en el medi rural. 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0 

 

A favor Carlos Gràcia Folguera 

Emmanuelle Samper Ortiz 

Gemma Tapia Nadal 

Gregori Bitrià Lara 

Janice Duarte Garcia 

Joan Carles Garcia Guillamon 

Jordi Armengol Deza 

Kleber Esteve Ramells 

Margaret Ojeda Ibars 

Maria Carmen Parra Silvestre 

Maria Rosa Gracia Mas 

En contra --- 

Abstencions --- 

Absents --- 

Expedient: 84/2020 

Data: 22 de gener de 2020 

Assumpte: Aprovació moció per fer front a la despoblació, l'envelliment i la 

manca d'oportunitats en el medi rural. 

  

Kleber Esteve Ramells com a portaveu del grup PSC a l’empara del que disposa l’art. 

97.3 en relació amb el l’art. 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, 

Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

sotmeten a la consideració del Ple de l’ajuntament d'Alfarràs la següent: 

  

MOCIÓ PER FER FRONT A LA DESPOBLACIÓ, L’ENVELLIMENT I LA 

MANCA D’OPORTUNITATS EN EL MEDI RURAL 
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Entenem per equilibri territorial la igualtat d’oportunitats dels ciutadans i ciutadanes 

independentment del lloc on visquin. Tenir un país equilibrat significa, tal com 

estableix l’article 174 del Tractat de la Unió  Europea, el  130.2 de la Constitució 

Espanyola o el 46.4 de l’Estatut de Catalunya, garantir la diversitat dels seus 

paisatges, de les seves cultures, de les seves tradicions i de les seves formes ancestrals 

de gestionar un territori viu. 

Els espais rurals i de muntanya són imprescindibles per garantir el futur de la nostra 

societat, d’ells depèn la qualitat de la nostra alimentació, la regeneració de l’aire que 

respirem, l’aigua que consumim, molta energia renovable que ens cal produir, i la 

preservació de la biodiversitat i de les cultures. 

Els reptes del país i del planeta relacionats amb l’escalfament climàtic, ens obliguen a 

repensar el territori en termes d’una funcionalitat sostenible que implica connectar 

l’urbà i el rural en termes d’una complementarietat dinàmica que garanteixi una 

resposta als desafiaments globals. 

En l’actualitat, les tendències poblacionals afavoreixen el creixement de les grans 

ciutats. La meitat del planeta habita en el 2% del territori. Tanmateix, la desertificació 

o abandonament dels territoris rurals té un impacte negatiu també a les ciutats, que han 

d’enfrontar-se a problemes de sostenibilitat a ambiental i socials greus. Les persones 

són un factor clau per a l’equilibri territorial. Cal retenir el talent al territori i evitar 

que només les grans concentracions urbanes siguin espais d’innovació i d’oportunitats.  

Catalunya no és una excepció. El nostre territori pateix un profund desequilibri entre 

diferents àmbits territorials que l’articulen. Així, mentre l’àrea i la regió metropolitana 

de Barcelona i les àrees costaneres del país tenen densitats de població que van des 

dels 711’4 H/Km2 als 125’6h/km2 de Tarragona, a les zones d’interior, i especialment 

al Pirineu, la densitat poblacional descendeix un 12’6H/KM2. 

L’Observatori de la Ruralitat de Catalunya ha denunciat que aquesta situació de 

despoblament d’alguns petits municipis està fent que tinguin dèficits importants per 

garantir la seva supervivència, ja que no disposen de la garantia dels serveis bàsics, o a 

què la connectivitat tant en l’àmbit de la mobilitat com de la informació és deficient. 

Els i les socialistes estem determinants a combatre les causes i les conseqüències 

d’aquest procés, i a garantir una vida digna per a qui decideixi habitar a l’entorn rural, 

complint així el principi constitucional d’igualtat, llibertat i no discriminació de la 

ciutadania, independent del lloc on visquin. 
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Davant aquesta situació, i amb l’objectiu d’activar mesures que ajudin a corregir la 

despoblació i l’abandonament, el grup Municipal Socialista a l’ajuntament 

d'Alfarràs  proposa  al  Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

1.- Demanar a la Generalitat de Catalunya amb col·laboració dels ajuntaments que 

elaborin un catàleg dels municipis de menys de 5.000 habitants amb les 

característiques de serves bàsics, comunicacions i l’estudi de les dades poblacions dels 

seus habitants en funció d’edat , sexe i habitants per llar. A partir d’aquest catàleg, 

revisar i adaptar la prestació dels serveis públics als petits municipis, garantint els 

principis d’igualtat d’oportunitats i eficiència. 

  

2.- Instar a la Generalitat de Catalunya l’impuls d’un  estatut singular dels municipis 

de menys de 5.000 habitants amb l’objectiu de facilitar i adaptar la seva administració 

dotant-los de més finançament i majors competències, que garanteixin la seva 

capacitat de resposta davant de la prestació dels serveis bàsics. 

  

3.- Exigir a la Generalitat que faci el desplegament dels Plans de Rehabilitació de 

l’Habitatge Rural i el seu ús per a noves i nous pobladors. 

 

4. Impuls  de la vinculació integral de l’escola rural al territori, creant itineraris 

adaptats per afavorir el retorn dels i les joves al territori. 

  

5.- Desenvolupar una estratègia de mobilitat que garanteixi la comunicació i 

connectivitat amb les grans infraestructures de comunicació i l’accés als serveis 

públics que es presten a les ciutats. 

 

6.-Instar a l’Estat, la Generalitat, a la Diputació i als Ajuntaments, d’acord amb les 

competències de cadascú d’ells, redactar un mapa d’infraestructures de mobilitat, 

viaris, de telecomunicacions i recursos energètics i hidrològics per garantir l’accés en 

equitat i igualtat d’oportunitats a la ciutadania.  

  

7.- Creació d’un pla d’infraestructures digitals per l’accés a les noves tecnologies en 

tots els municipis de la província, i aplicar estratègies per eliminar les zones d’ombra 

per a la telefonia mòbil. 

  

8.- Recuperar les desgravacions fiscals per als residents al món rural i impulsar 

polítiques fiscals que incentivin la creació i assentament d’empreses al món rural. 

  

9.- Promocionar ajudes per a l’empoderament i autoocupació de joves, i bonificacions 

per a l’ocupació dels mateixos per un període superior a 6 mesos. 
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10.-Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball amb 

totes les administracions catalanes per poder garantir l’aplicació dels acords. 

  

11.- Proposar als ajuntaments i Consells Comarcals de la nostra demarcació, donin 

suport aquesta moció. 

  

12.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i 

als ajuntaments de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. 

  

Expedient 84/2020. Aprovació Moció per la posada en marxa del Pla Director 

d'Infraestructures viàries de les terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 3, En contra: 2, Abstencions: 6, Absents: 0 

 

A favor Carlos Gràcia Folguera 

Janice Duarte Garcia 

Kleber Esteve Ramells 

En contra Gemma Tapia Nadal 

Gregori Bitrià Lara 

Abstencions Emmanuelle Samper Ortiz 

Joan Carles Garcia Guillamon 

Jordi Armengol Deza 

Margaret Ojeda Ibars 

Maria Carmen Parra Silvestre 

Maria Rosa Gracia Mas 

Absents --- 

“Expedient: 84/2020 

Data: 22 de gener de 2020 

Assumpte: Aprovació moció per la posada en marxa del Pla Director d’Infraestructures 

viàries de les terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran. 

  

Kleber Esteve Ramells, com portaveu de grup del PSC, a l’empara del què disposa l’art. 

97.3 en relació al 91.4 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament 

d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeten a la 

consideració del Ple de l’ajuntament la següent  
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MOCIÓ 

  

  
PER LA POSADA EN MARXA DEL PLA DIRECTOR D’INFRASTRUCTURES VIÀRIES DE 

LES TERRES DE LLEIDA, EL PIRINEU I L’ARAN 
  
En uns moments en els que és clau impulsar la competitivitat dels territoris, les comarques de 

Lleida tenim: 
  

.- El potencial per exercir de ròtula entre l’àrea metropolitana de Barcelona i Madrid, 

entre Catalunya i Espanya, entre el Corredor Mediterrani i el Corredor de l’Ebre. 

Tenim la capacitat de mirar a l’interior de la península, al litoral mediterrani i al 

centre d’Europa. 

  

.- Una economia diversificada, que es comporta una mica millor que la mitjana 

catalana.  

  

.- Que el nostre èxit futur passa per integrar les nostres potencialitats econòmiques i 

territorials en un projecte que lligui: creació́ de llocs de treball de qualitat, valor 

afegit, sostenibilitat ambiental i vocació́ global.  

  

  
Per a avançar en termes de competitivitat, amb caràcter previ a la posada en marxa de 

diferents polítiques en la vessant social i econòmica, cal tenir clar l’escenari de les 

comunicacions, que ha generat un debat viu i recorrent sobre la gestió, el manteniment i la 

conservació de la xarxa de carreteres de titularitat diversa. Cal tenir en compte que a més, els 

municipis del territori són també titulars d’infraestructures que sovint recorren al govern 

provincial per dur a terme les actuacions d’urgència per raons de climatologia o altres 

efectes naturals. 

  
Així, a tall de recordatori, s’ha d’avançar amb l’A-14 i acabar el tercer tram entre Almenar i 

Alfarràs límit de província amb intersecció amb la C-26/A-140 Eix Tarrega-Alfarràs-Binefar, i 

continuar després en direcció a la Vall d’Aran, acabar els trams de l’A22 i l’A27 per 

connectar amb l’Eix de l’Ebre, facilitar la sortida cap al Port de Tarragona, avançar amb el 

projecte de l’Eix pirinenc o amb la C14 que ha de vertebrar el territori entre l’Alt Urgell i les 

comarques del Sud. També el plenari de la Diputació ha debatut sobre la millora de diverses 

infraestructures viàries de titularitat provincial en molts casos fruit de l’oportunitat política o 

la conjuntura. 
  
La Diputació de Lleida al mes de maig i al mes de juliol de l’any 2018 van debatre i aprovar 

sengles iniciatives per posar en marxa eines de planificació  i també de caràcter 

pressupostari  a més de reconèixer que el desenvolupament d’un territori depèn, entre altres 

factors, de les seves infraestructures viàries. Així, és competència de la institució el 

manteniment i la conservació d’una xarxa de 800 quilòmetres de carreteres locals, algunes de 

les quals són l’únic accés a nuclis de població de les comarques de muntanya. 
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La Diputació de Lleida ja compta amb un equip de tècnics que treballen en la redacció de 

projectes tècnics i direcció d’obres per a la conservació, condicionament i millora de la xarxa 

viària de les carreteres de la Diputació. 
  
Amb la vocació que la institució avanci amb plans de caràcter general que contribueixin a la 

millora de les condicions de vida dels lleidatans i lleidatanes, que faci d’aquest territori un 

espai més atractiu per a les inversions, i faciliti la retenció de talent, es proposa l’adopció del 

següents  

  
ACORDS 

  

  
PRIMER. Demanar a la Diputació de Lleida que lideri la redacció d’un Pla director 

d’infraestructures viàries a les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran. 
  

SEGON. Aquest Pla incorporarà una memòria on consti la diagnosi de la situació actual de 

les carreteres del territori com inclourà l’escenari de futur i les recomanacions en matèria 

d’infraestructures viàries per a garantir les condicions idònies per avançar en termes de 

competitivitat territorial i que s’incorporaran un cop debatuts en el marc d’unes jornades de 

debat obert convocades a l’efecte i amb la participació dels agents socials i polítics del 

territori. 
  

TERCER. Així mateix, el Pla proposarà una planificació temporal de les actuacions que 

siguin en infraestructures pròpies de la Diputació. 
  

QUART. Instar al govern de la Diputació que garanteixi els recursos necessaris per a la 

redacció d’aquest Pla i per facilitar la tasca als serveis tècnics de la Diputació.  
  
CINQUÈ. L’equip responsable del Pla establirà amb els responsables de carreteres de l’Estat, 

de la Generalitat a Lleida i del Conselh Generau aquelles eines de col·laboració que siguin 

necessàries per a la redacció del mateix. 
  

SISÈ. Un cop elaborat el Pla, aquest es sotmetrà a debat en el sí dels òrgans de decisió de la 

Diputació. 
  

SETÈ. Trametre aquests acords als consells comarcals de la demarcació, i als departaments 

competents del Govern de l’Estat i de la Generalitat.” 

  

Expedient 85/2020. Aprovació incoació expedient per incompliment de pagament 

del contracte d'arrendament del bé patrimonial C/ Marquès d'Alfarràs a l'entitat 

Associació cultural Cristina Alfarràs 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 3, Absents: 0 

 

A favor Emmanuelle Samper Ortiz 
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Gemma Tapia Nadal 

Gregori Bitrià Lara 

Joan Carles Garcia Guillamon 

Jordi Armengol Deza 

Margaret Ojeda Ibars 

Maria Carmen Parra Silvestre 

Maria Rosa Gracia Mas 

En contra --- 

Abstencions Carlos Gràcia Folguera 

Janice Duarte Garcia 

Kleber Esteve Ramells 

Absents --- 

Expedient núm.: 88/2020 

Procediment: Resolucions del Contracte Patrimonial 

Interessat: Associació Cultural Cristiana Alfarràs. 

Data d'iniciació: 13/02/2020 

  

1.- Antecedents 

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alfarràs en sessió de data 20 de 

novembre de 2012, va adoptar l’acord d’adjudicació de l’arrendament de l’immoble 

situat al Carrer Marqués d’Alfarràs s/n (antic magatzem municipal) a l’entitat 

Associació Cultural Cristiana d’Alfarràs, en acompliment d’allò establert en el Plec de 

clàusules de condicions per l’adjudicació del bé qualificat com bé patrimonial en 

l’Inventari municipal i per adjudicació directa. 

  

Vist que en l’esmentat acord aprova adjudicar a l’entitat pel preu de l’arrendament de 

207 €/mensual (+IVA 21%) essent el total de 250 €/mensuals. 

  

Vist que en la Clàusula dotzena estableix les obligacions de l’arrendatari que són les 

següents: 

  

“.- Les despeses derivades del subministrament d’aigua, gas i electricitat seran a 

càrrec de l’arrendatari i abonats junts amb la renta o directament a les empreses 

subministradores. 

.- L’arrendatari estarà obligat a utilitzar l’immoble per destinar-ho a local d’ús 

religiós o per a la realització d’actes culturals. 

.- L’arrendatari ha de realitzar les obres necessàries per tal que el local doni 

compliment a la totalitat de la normativa general i sectorial en relació a la seguretat 

de l’edifici i al conjunt de les activitats que s’hi desenvolupen en consideració a la 

seva condició d’establiment obert al públic. En aquest sentit, s’hauran de dur a terme 

les obres que consten l’informe de protecció contra incendis, de 5 de novembre de 
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2012, signat per l’arquitecte municipal Sr RJ. C-Ll, que s’adjunta a aquest Plec de 

Condicions, en relació a les mesures contra incendis, consistents en col·locació 

d’extintors i de llums d’emergència. Així mateix, és responsabilitat de l’arrendatari la 

tramitació de qualsevol tipus de llicència que sigui necessària per al desenvolupament 

de l’activitat, inclòs, si s’escau, l’aprovació d’un pla d’autoprotecció d’acord amb 

allò que es determina en el Decret 82/2010 o norma que el substitueixi. 

.- La realització d’obres es durà a terme amb el consentiment exprés previ de 

l’arrendador. 

.- L’arrendatari ha d’abonar el lloguer corresponent en els primers 5 dies del mes.” 

  

Vist que revisada la comptabilitat de l’Ajuntament d’Alfarràs anterior als 4 anys els 

saldos abonats per l’Associació Cultural són:  

  

.- Any 2015: 1.800,00 € 

.- Any 2016: 1.500,00 € 

.- Any 2017: 1.050,00 € 

.- Any 2018: 1.350,00 € 

.- Any 2019: 1.050,00 € 

.- Any 2020:        0,00 €  

  

Vist que fins a la data els saldos deguts en liquidació provisional fan un total de 

8.750,00 € més les despeses derivades d’aigua, llum i adequació dels espais. 

  

2.- Fonaments de dret 

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat 

en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 

les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014,  

  

L’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del present acord que diu: 

  

Primer.- Incoar el procediment per acordar, si s’escau la resolució del contracte privat 

amb l’entitat Associació Cultural Cristiana Alfarràs, amb CIF G25717489, 

d’arrendament del bé immoble situat al Carrer Marquès d’Alfarràs, s/n per adjudicació 

directa aprovada per la Junta de Govern Local de 12 de novembre de 2012, per les 

circumstàncies d’incompliment de contracte tant respecte l’abonament de les 

mensualitat, l’abonament de les despeses ordinàries i l’arranjament i adequació de 

l’espai.  

  

Segon.- Que els serveis tècnics emetin informe sobre els fets que poden ser causa de la 

resolució del contracte, així com sobre els efectes d’aqueta. 

  

Tercer.- Comunicar a l'adjudicatari l'inici de l'expedient de resolució del contracte 
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privat i atorgar-li un termini de deu dies per al·legar i presentar els documents i les 

justificacions que estimi pertinents. 

  

Quart.- Formulades les al·legacions, emetre certificat de secretaria de les al·legacions 

presentades, i donar trasllat als serveis tècnics i jurídics municipals per a l'emissió del 

corresponent informe. 

  

  

Cinquè.- Després de l'informe tècnic, remeti's a Secretaria per a l'emissió de l'informe-

proposta. 

  

  

Sisè.- Amb els informes anteriors, traslladi's a aquesta Alcaldia per al seu estudi i 

resolució. 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte al Ple, si s'escau dels Decrets d'Alcaldia 253/2019 a 29/2020 

Expedient número Ple-1/2020 

Data: 17 de febrer de 2020 

Assumpte: Donar compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia. 

  

  

En compliment d’allò disposat a l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, l’Alcaldia – Presidència dona compte al Ple de l’Ajuntament 

d’Alfarràs de les resolucions adoptades que són les compreses entre els números 

253/2019, de data 13 de desembre de 2019, i el 29/2020, de data 12 de febrer de 2020, 

ambdós inclosos. 

  

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

  

  

Núm. Decret Data Contingut 

253/2019 13/12/2019 Aprovació pagament nòmines paga extra desembre 

254/2019 17/12/2019 Cobrament taxa llar d’infants desembre 

255/2019 19/12/2019 Sol·licitud informe Padró habitants al Consejo de 

Empadronamiento 
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256/2019 19/12/2019 Aprovació sol·licitud baixa gual permanent 

257/2019 19/12/2019 Aprovació sol·licitud canvi titular immoble 

258/2019 19/12/2019 Aprovació sol·licitud canvi titular immoble 

259/2019 19/12/2019 Aprovació sol·licitud canvi titular immoble 

260/2019 20/12/2019 Aprovació oferta pública 2019 

261/2019 20/12/2019 Aprovació sol·licitud alta gual permanent 

262/2019 20/12/2019 Aprovació pagament nòmines mes de desembre 

263/2019 20/12/2019 Aprovació Mod. Crèdit 5 

264/2019 30/12/2019 Decret de convocatòria JGL 

265/2019 30/12/2019 Aprovació baixa gual permanent 

266/2019 30/12/2019 Sol·licitud de reducció de l’IRPF al sector fructícola 

267/2019 30/12/2019 Aprovació Mod. Crèdit 6 

01/2020 08/01/2020 Aprovació cobrament taxa servei escorxador 4t ttre. 2019 

02/2020 08/01/2020 Aprovació sol·licitud baixa gual permanent 

03/2020 08/01/2020 Aprovació cobrament taxes emissora municipal novembre 

i desembre 

04/2020 09/01/2020 Aprovació cobrament taxes llar d’infants gener 2020 

05/2020 09/01/2020 Aprovació concessió administrativa nínxol 

06/2020 13/01/2020 Aprovació sol·licitud baixa gual permanent 

07/2020 14/01/2020 Resolució informe tècnic immoble av. Lleida, 53 

08/2020 14/01/2020 Aprovació Llic Obres exp. 401/19 

09/2020 14/01/2020 Aprovació Llic Obres exp. 404/19 

10/2020 14/01/2020 Aprovació Llic Obres exp. 395/19 

11/2020 14/01/2020 Aprovació Llic Obres exp. 391/19 

12/2020 14/01/2020 Aprovació Llic Obres exp. 416/19 

13/2020 17/01/2020 Decret de convocatòria 

14/2020 20/01/2020 Aprovació Llic Obres exp. 432/19 

15/2020 20/01/2020 Aprovació Llic Obres exp. 415/19 

16/2020 20/01/2020 Aprovació devolució fiança residus  

17/2020 22/01/2020 Aprovació Llic. Obres exp. 17/20 

18/2020 28/01/2020 Aprovació concessió administrativa d’un nínxol 

19/2020 28/01/2020 Aprovació sol·licitud canvi titularitat immoble 

20/2020 28/01/2020 Decret de convocatòria 

21/2020 28/01/2020 Aprovació sol·licitud alta gual permanent 

22/2020 29/01/2020 Decret anul·lat per error a l’import  

23/2020 30/01/2020 Aprovació pagament nòmines gener 

24/2020 05/02/2020 Aprovació incoació expedient protecció legalitat 

urbanística 
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25/2020 06/02/2020 Decret de convocatòria 

26/2020 10/02/2020 Aprovació sol·licitud alta gual permanent 

27/2020 10/02/2020 Aprovació admetre a tràmit reclamació per danys 

28/2020 12/02/2020 Aprovació incoació expedient sancionador 

29/2020 12/02/2020 Decret de convocatòria Ple Ordinari 

      
 

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

Precs i preguntes 

Pren la paraula el Representant del PSC que pregunta primer per la tallada dels arbres 

un altre cop, per la tallada del pi, es pregunta perquè s’ha realitzat l’actuació amb el pi. 

L’alcalde contesta que es tenien problemes amb aquest que la pinassa produïa taps a 

les clavegueres, a més la problemàtica es va agreujar amb la tempesta i les futures del 

obres del museu, es el que va promoure aquesta actuació en la zona. 

 

  

L'arranjament de l’aglomerat de la C-26, es pregunta per part del Representant del 

PSC, si qualsevol actuació ha d’anar acompanyat d’un acte administratiu previ, i es 

pregunta si les obres que s’ha realitzat allà han estat autoritzades per Carreteres o la 

Generalitat. Es contesta que es va posar en coneixement de Carreteres aquest 

problema, veient que per moment s’esfondraven el “sumideros” i els mateixos van 

enviar un tècnic que va valorar i indicar les actuacions ha realitzar en la zona, sense 

requerint-nos cap document. 

 

  

Pren la paraula el Representant del Grup municipal d'ERC, pregunta per la zona del 

museu, ja que hi ha uns retalls de pins que van els nens i pot ser perillós.  

 

L’Alcaldia respon que demà mateix va la màquina a netejar. 

 

  

Pregunta pel Salt d'aigua i pregunta si s'ha incomplert amb el Plec de clàusules 

administratives atès que aquest s'han produït un retràs i si s'aplicaran aquestes 

sancions. S'aclareix que s'ha demanat al concessionari una memòria explicativa de 

com es troba la situació de l’obra. L’Alcaldia juntament amb el tècnic municipal 

també anirem per veure com es troba l’obra actualment. Un cop realitzada aquesta 

memòria i informe tècnic es valorarà quines sancions es podran aplicar o de 

renegociar possibles cessions de llum o altres. S’intentarà fer un seguiment de la 

situació de les obres, si es treballa en l’obra o no, i valorar quin ha estat 
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l’endarreriment i possibles solucions si s’escau a la compensació del retard produït en 

l’acabament de les obres.  

  

Es pregunta també si als pressupostos s'ha inclòs l'import de la concessió, es contesta 

per l’alcaldia que ara mateix no sap la partida exacta, però en principi sí. 

  

I fer constar que contra més tard comenci, més tard acabarà la concessió, per tant la 

concessió s’allargarà. Es valora es tingui en compte aquest punt. 

  

Es dona la paraula a la Regidora la Sr. Tapia que farà una Lectura de la “Moció per la 

llibertat de les dones” 

 

Es fa constar que la moció no es transcriu, atès s’acorda que s’aportarà en el proper 

Ple, perquè sigui inclosa en els punts del dia de la propera sessió. 

 

Es dona per finalitzada la sessió d’avui. 
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