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ACTA Nº 2 DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 
L’ALBIOL EL DIA 12 DE JULIOL DE 2013. 
 
A la Sala Joan de Martorell de les oficines municipals  a les Masies Catalanes de la vila de 
l'Albiol , essent les 19.00  hores del dia 12 de juliol de 2013, a la Sala Joan de Martorell de 
les oficines municipals a les Masies Catalanes, es reuneixen els regidors JOSEP GOLORONS 
FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JOAN FRANCESC GONZALEZ MOYA, DIDAC RODRÍGUEZ 
GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA  sota la presidència del Sr. Alcalde ANDREU CARRASCO 
SARDÀ, per tal de celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació, assistits per la  
sotasignat Secretària - Interventora, NEUS BOVÉ BAIGET. Vist que s'ha obtingut el quòrum 
d'un terç del nombre legal de membres que componen la Corporació, el Sr. President 
obre l'acte i s’entra a conèixer dels afers inclosos en l'ordre del dia. 
 
Es comunica al Ple que la regidora Sra. ISABEL GONZALEZ CONTERO ha excusat la seva no 
assistència al Ple de la corporació. 
 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del Ple de la sessió anterior, de data 9 d’abril de 
2013, esborrany que ha estat lliurat als senyors regidors amb anterioritat a la 
convocatòria de la sessió. L’Alcalde pregunta als regidors si desitgen realitzar alguna 
correcció en la redacció de la mateixa. 
 
No realitzant-se cap intervenció l’Alcalde sotmet a votació dels assistents l’esborrany de 

l’acta de la sessió anterior, restant aprovada per unanimitat, amb 6 vots a favor dels Srs. 

ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN 

FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA, el 

qual comenta que el sentit del seu vot està motivat pel fet que no assistir a la passada 

sessió plenària. 

2. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

 
Per part del Secretari es dóna compte dels decrets i resolucions que s’han  realitzat  
des del passat plenari fins a la data i que concretament es corresponen als números  
compresos entre el 3/2013 i el 7/2013, ambdós inclusius, els quals fan referència a: 

Núm. 3.- Baixa i nova liquidació d’un rebut de taxa escombraries 

Núm. 4.- Iniciar tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2012 

Núm. 5.- Convocar la comissió de comptes per al 28 de maig 

Núm. 6.- Requeriment de documentació tècnica  
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Núm. 7.- De modificació del Decret 7/2011 

 

Els corporatius en resten assabentats. 

3.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ A QUÈ FA 

REFERÈNCIA LA LLEI 15/2012, DE 5 DE JULIOL, REFERENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 

2013 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, la Secretària-Interventora 
dona compte als assistents del següent acord: 
 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Assumpte 
informe al que es refereix l’article 5.4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol,  de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en 
les operacions comercials. 

 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, la Intervenció amb caràcter trimestral ha d’elaborar un informe per al Ple 
on hi ha de relacionar totes aquelles factures que faci més de tres mesos que estiguin 
registrades en el registre de factures de l’entitat i sobre les quals encara no s’hagi 
reconegut l’obligació.  
 
La Intervenció té l’obligació de requerir mensualment als òrgans gestors o unitats 
responsables de la comptabilitat la justificació de perquè no s’ha procedit a reconèixer 
les obligacions de les factures que fa més d’un mes que es van registrar. 
 
A l’informe que la Intervenció ha de trametre al Ple hi incorporarà, si s’escau, les 
justificacions trameses pels òrgans gestors o responsables de la comptabilitat del no 
reconeixement de determinades obligacions. 
 
 
INFORME 
 
Tal com estableix l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, no s’ha deixat de reconèixer cap obligació dins dels terminis establerts a 
l’efecte. 
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INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Assumpte 
informe al que es refereix l’article 4.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol,  de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en 
les operacions comercials. TERMINIS DE PAGAMENT. 

 
 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, “Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que 
se esté incumpliendo el plazo”. 
 
L’informe d’Intervenció relatiu als incompliments dels terminis de pagament, fixat en 
30 dies per l’any 2013, abasta fins el primer trimestre 2013. 
 
INFORME 
 
Tal com estableix l’article 4.3  de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’incompleix el termini són les següents: 
 

TRIMESTRE ANY QUANTIA € a final trimestre NOMBRE 

PRIMER 2013 0,00 0 

 
 
S’adjunta al present informe la relació detallada de totes les obligacions que 
incompleixen els terminis de pagament establerts en 30 dies per l’any 2013. 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
ÚNIC.- Assabentar-se dels Informes de Tresoreria/Intervenció a què fa referència la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, referents al primer trimestre de 2013. 
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Els corporatius en resten assabentats. 

 

4.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’AIGUA EN 
RELACIÓ AL PROCEDIMENT EN CAS DE FUITES FORTUÏTES  
 
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació 
dels assistents la següent proposta d’acord: 
 
ANTECEDENTS 
 
En els supòsits de fuites d’aigua, degudament acreditades com un fet fortuït no 
atribuïble a negligència dels abonats, Secomsa Aigües va sol·licitar aprovació per 
aplicar al volum d’excés d’aigua la tarifa mitja resultant de l’estudi de tarifes aprovat 
per l’Ajuntament. 
 
Atès que l’entitat subministradora ha optat per donar un tractament excepcional al 
volum d’aigua que excedeixi del volum habitual de l’habitatge i ha decidit no aplicar 
aquest volum de progressivitat a la tarifa, es compleix el supòsit de l’article 69, apartat 
setè, del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, referent al tipus de gravamen 
aplicable als usos domèstics de l’aigua (cànon de l’aigua) en el cas de fuites. 
 
Aquesta normativa ha estat modificada recentment per llei 5/2012, de noves mesures 
fiscals, i Secomsa Aigües considera necessària una actualització del procediment en el 
càlcul del volum d’excés d’aigua en els casos de fuites, i afegir altres condicions als 
requisits establerts per l’ACA, que són els següents: 
 
1.- Que el volum d’excés d’aigua corresponent a la fuita es facturi aplicant un 20% de 
descompte al preu del tram més alt de la tarifa vigent aprovada per l’Ajuntament. 
2.- Que en el mateix subministrament no s’hagi produït una rectificació de la factura 
per fuita en els darrers dos anys. 
3.- Que el nombre màxim de factures a modificar per contracte i per una mateixa fuita 
sigui de dos factures. 
 
Aquesta proposta modifica l’article 50 del Reglament del Servei, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de l’Albiol, i quin redactat actual diu: 
 

“Article 50. Consums i facturació en casos de fuita 
En els supòsits de fuites d’aigua serà d’aplicació la instrucció número 3/2007 de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per l’aplicació del cànon de l’aigua per a usos 
domèstics en cas de fuita. Les fuites degudament acreditades com un fet fortuït 
no atribuïble a negligència dels abonats, el consum a facturar es calcularà del 
consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels consums produïts 
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en els darrers dos anys comptadors a partir de la data en què s’acredita la fuita. 
El volum corresponent a la fuita es facturarà a la tarifa mitja resultant de 
l’estudi de tarifes aprovat per l’Ajuntament. 
Supòsits per a l’aplicació dels casos de fuites: 
- Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de 

l’usuari de l’aigua. 
- Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant a l’entitat 

subministradora la documentació justificativa, expedida per un instal·lador 
homologat, de la reparació de la fuita. 

La causa de la fuita pot ésser verificada per l’entitat subministradora.” 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR la modificació de l’article 50 del Reglament del Servei d’Aigua, 
que queda redactat com segueix: 
 

“Article 50. Consums i facturació en casos de fuita 
En els supòsits de fuites d’aigua serà d’aplicació la instrucció número 3/2007 de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per l’aplicació del cànon de l’aigua per a usos 
domèstics en cas de fuita. Les fuites degudament acreditades com un fet fortuït 
no atribuïble a negligència dels abonats, el consum a facturar es calcularà del 
consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels consums produïts 
en els darrers dos anys comptadors a partir de la data en què s’acredita la fuita. 
El volum corresponent a la fuita es facturarà a la tarifa mitja resultant de 
l’estudi de tarifes aprovat per l’Ajuntament. 
Supòsits per a l’aplicació dels casos de fuites: 
- Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de 

l’usuari de l’aigua. 
- Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant a l’entitat 

subministradora la documentació justificativa, expedida per un instal·lador 
homologat, de la reparació de la fuita. 

La causa de la fuita pot ésser verificada per l’entitat subministradora.” 
 
SEGON.- SOTMETRE la modificació a informació pública, pel termini reglamentari, 

amb anunci al BOP de Tarragona i al tauler d’anuncis de la Corporació, 
als efectes de presentació d’al·legacions, reclamacions i suggeriments, 
que seran resolts pel Ple. En cas de no presentar-se’n cap, quedarà 
aprovat definitivament. 
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Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’acta de la sessió anterior, s’aprova per 

unanimitat, amb 6 vots a favor, dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS 

FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ 

GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA . 

 
5.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL 
NÚM. 5 DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER INCORPORACIÓ 
D’INGRESSOS NO TARIFARIS PER FRAU 
 
 
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació 
dels assistents la següent proposta d’acord: 
 
Els “ingressos no tarifaris” són el conjunt d’ingressos obtinguts per l’entitat gestora del 
servei,  apart dels relacionats amb la venda de l’aigua. Són ingressos no tarifaris, per 
exemple, els drets de contractació i acometida, els ingressos per normalització i 
restabliment del subministrament, els canvis de titularitat, etc. 
 
Per part de Secomsa Aigües es proposa la incorporació dels següents ingressos no 
tarifaris al quadre de tarifes aprovat per l’Ajuntament de l’Albiol: 
 

Acondicionament del servei per frau en COMPTADOR 

Treballs de localització i comprovació 280,08 

Treballs de revisió i control de l’aparell 140,04 

Consum mig ponderat del comptador - 

Materials 96,49 

Total 516,61 € 

  

Acondicionament del servei per frau en ESCOMESA 

Treballs de localització i comprovació 452,80 

Treballs de revisió i control de l’aparell 140,04 

Consum mig ponderat del comptador - 

Materials 619,12 

Total 1211,96 € 

 
Atès que es tracta d’una modificació de l’ordenança fiscal, correspon la seva aprovació 
al Ple de l’Ajuntament. 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
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PRIMER.- APROVAR la incorporació dels següents ingressos no tarifaris al quadre 
de tarifes aprovat per l’Ajuntament de l’Albiol: 
 
 

Acondicionament del servei per frau en COMPTADOR 

Treballs de localització i comprovació 280,08 

Treballs de revisió i control de l’aparell 140,04 

Consum mig ponderat del comptador - 

Materials 96,49 

Total 516,61 € 

  

Acondicionament del servei per frau en ESCOMESA 

Treballs de localització i comprovació 452,80 

Treballs de revisió i control de l’aparell 140,04 

Consum mig ponderat del comptador - 

Materials 619,12 

Total 1211,96 € 

 
 
SEGON.- SOTMETRE la modificació a informació pública, pel termini reglamentari, 

amb anunci al BOP de Tarragona i al tauler d’anuncis de la Corporació, 
als efectes de presentació d’al·legacions, reclamacions i suggeriments, 
que seran resolts pel Ple. En cas de no presentar-se’n cap, quedarà 
aprovat definitivament. 

 
 
Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’acta de la sessió anterior, s’aprova per 

unanimitat, amb 6 vots a favor, dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS 

FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ 

GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA . 

 

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2012 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcalde sotmet a votació 
dels assistents la següent proposta d’acord: 
 

ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2012 cal elaborar el compte general d’aquest 
Ajuntament 
 



 

Plaça Sant Miquel,5    Telèfon 977846160     43479 - L’ALBIOL   ajuntament@albiol.cat 

 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre en l’actual exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador. Exposat el 
compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 138, de 14 de juny 
de 2013, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Resulten aplicables els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la 
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants 
en relació amb la tramitació i el contingut dels Comptes anuals. 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 

2012, integrats pels següents documents comptables: balanç de 
situació, compte de resultat econòmic patrimonial, liquidació del 
pressupost, i memòria 

 
SEGON.- APROVAR definitivament la documentació complementària següent: 

actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de l’entitat local  
 
TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 

resultat de l’exercici econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes i al 
Tribunal de Cuentas, d’acord amb el que determinen els articles 
mencionats en la part expositiva 

 
 
Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’acta de la sessió anterior, s’aprova per 

unanimitat, amb 6 vots a favor, dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS 

FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ 

GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA . 
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7.-   PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS CORRESPONENTS A 

L’EXERCICI  2014  

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcalde cedeix la paraula al 
Secretari de la corporació, el qual dona lectura al contingut d’aquest acord: 
 
 
ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE 
 
Els ajuntaments de Catalunya han de formular proposta sobre les dues festes locals 
que corresponen al seu municipi i agregats, de conformitat amb l’article 37.2 de 
l’Estatut dels treballadors i l’article 46 del Reial decret 2001/1983, correspon a 
l’autoritat laboral determinar-les i publicar-les.  

 

Les festes locals esmentades tenen el caràcter de dies inhàbils a efectes administratius 
en les respectives localitats de conformitat amb l’article 48.7 de la Llei 30/1992. 

 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
PRIMER.-         Establir les festes locals pel municipi de l’Albiol els dies: divendres 8 

d’agost i dilluns 29 de setembre. 
 
SEGON.-        Comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació, als efectes 
oportuns. 
 
 
Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’acta de la sessió anterior, s’aprova per 

unanimitat, amb 6 vots a favor, dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS 

FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ 

GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA . 

 

8.- PROPOSTA D’ACORD D’ELECCIÓ D’UN CÀRREC ELECTE COM A BENEFICIARI DE LA 
COMPENSACIÓ ECÒNOMICA DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS 
INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcalde cedeix la paraula al 
Secretari de la corporació, el qual dona lectura al contingut d’aquest acord: 
 
ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE 
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Vista la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2013, en concordança amb el Decret 
69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor 
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals. 
 
Atès que la Sra. Ana Pareja Aceituno, regidora de l’Ajuntament, està donada d’alta al 
règim general de la seguretat social per tenir reconegut un règim de dedicació parcial i 
pot resultar beneficiària d’aquesta convocatòria. 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
PRIMER.- Sol.licitar, en virtut de la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, la 
corresponent compensació econòmica al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya en relació a la regidora Sra. Ana Pareja 
Aceituno fins el 31-8-2013 i al Sr. Josep Golorons Ferré a partir de l’1-9-2013. 
 
SEGON.- Trametre la corresponent documentació al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en ordre a la present 
convocatòria d’atorgament.  
 
TERCER.- Donar compte del decret 7/2013 de modificació del decret 7/2011 en relació 
a nomenar la Sra. Anna Pareja Aceituno membre de la Junta de Govern a partir de l’1-
9-2013, donant de baixa de la Junta de Govern el Sr. Josep Golorons Ferré el 31-8-
2013. En el mateix Decret es nomena tinent d’Alcalde el Sr. Joan Francesc Gonzalez 
Moya 
 
 
TORN DE PARAULES 
 
El Sr. Rodríguez pregunta perquè no ha cobrat l’alcalde aquesta indemnització i perquè 
la cobra la Sra. Pareja. 
 
L’alcalde manifesta que va ser decisió personal de l’Alcaldia renunciar a la mateixa, no 
hi cap incompatibilitat, i que es va prendre la decisió política de que fos la Sra. Pareja la 
persona que  inicialment la cobrés atès que era el regidor que més temps dedicava a 
l’ajuntament. La Seguretat Social va a càrrec de l’Ajuntament. 
 
 
Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’acta de la sessió anterior, s’aprova per 

unanimitat, amb 6 vots a favor, dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS 

FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ 

GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA . 
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9.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 
MOCIÓ DEL PSC EN RELACIÓ A LA DEFENSA DEL DRET A LA LLIURE DECISIÓ DE LES 
DONES 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El ministre de Justícia ha anunciat que el govern d’Espanya presentarà aviat una nova 
regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs. Segons les pròpies declaracions 
efectuades per Alberto RUIZ Gallardón, aquesta regulació tindrà els punts claus en: 
 

· El retorn a una llei de supòsits molt més restrictives que la Llei de 1985, en la 
qual les dones no podran decidir, seran els metges qui decidiran per elles.  
 

· Eliminació de la possibilitat d’interrompre l’embaràs quan existeixi malformació 
fetal. 

 
·   Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la mare, 

mostrant un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les quals deixa 
sense poder de decisió, donant aquest poder a professional externs.  

 
El Govern està preparant una de les lleis d’avortament més restrictives del món 
occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre l’avortament 
retrocedeix. Això suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de la primera llei de 
l’any 1985, deixant les dones espanyoles amb dues úniques opcions, avortar fora 
d’Espanya si tenen recursos per fer-ho, o bé avortar a Espanya en condicions de 
clandestinitat amb el conseqüent risc per la seva salut i la seva vida. 
 
Volem recordar que el Tribunal Constitucional el 1985, va fer pàles que, en relació 
l’avortament,  no estem en un conflicte entre dos drets fonamentals, perquè els únics 
drets fonamentals implicats aquí són els drets de les dones, sent el no nascut un bé 
jurídic que resta degudament per la legislació vigent. 
 
També és important tenir en compte que la llei actual, aprovada l’any 2010, va ser 
totalment avalada pel Consell d’Estat, que en aquell moment, va argumentar que era 
necessari reformar la regulació per adaptar-la a la realitat i també va destacar la 
constitucionalitat dels seus articles. 
 
Malgrat tot això, el Partit Popular va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la llei actual – com ho va fer en relació als matrimonis homosexuals –que encara no ha 
quedat resolt per Tribunal Constitucional. Tot i així, Gallardón prefereix no esperar el 
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dictamen del Tribunal Constitucional i, es doblega, una vegada més, a les demandes 
dels sectors més ultraconservadors de la nostra societat. 
 
Perquè d’allò que està parlant Gallardón, d’acord amb la Conferència Episcopal, és una 
realitat d’eliminar el dret a decidir de les dones, i aquesta eliminació sigui a costa de 
posar en risc la salut i la vida de les dones. 
 
Les lleis restrictives d’avortament no redueixen el nombre d’avortaments, només 
incrementa el nombre de dones mortes o que perdem la salut perquè avorten en la 
clandestinament és segur que estaran retallant dos drets a les dones: la lliure decisió i 
el dret a la salut.  
 
La proposta del govern sobre l’avortament ens portarà a la cua d’Europa, a la 
clandestinitat, a una regulació que estarà al nivell de Malta, Andorra o Polònia, els 
països més restrictius i conservadors en els seves normatives, Ens situa en la 
clandestinitat o en l’estranger. És més, en els últims 28 anys, 36 països han liberalitzat 
les seves lleis d’avortament, però cap d’ells no han retrocedit. 
 
La gran majoria de països d’Europa permet la interrupció voluntària de l’embaràs 
sense justificació fins la setmana 14, oscil·lant entre la setmana 10 de Portugal i a les 
24 setmanes d’Holanda. 
 
L’any 2008 ja el Consell d’Europa va aprovar una recomanació per als seus 47 països 
son consagra el dret a l’avortament legal i sense risc, garantit per l’Estat, que 
converteixi aquesta pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar 
l’avortament, allà on és delicte. I a més important per a la situació actual: es mostra a 
favor d’una llei de terminis i reclama classes d’educació sexual obligatòries per als i les 
joves. 
 
L a Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement 
decidida, que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu 
embaràs i que aquest decisió –conscient i responsable- sigui respectada; a més 
aquesta llei garanteix el dret a l’educació i la salut sexual. Perquè només amb 
l’educació sexual adequada i amb la millora a l’accés a mètodes anticonceptius, podem 
evitar de manera més efectiva, especialment en la gent jove, infeccions de transmissió 
sexual i embarassos no desitjats i, per tant, el nombre d’IVEs; tanmateix, l’actual llei de 
Salut Sexual i Reproductiva i IVE garanteix la igualtat en l’accés, en totes les 
Comunitats Autònomes, a les prestacions en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, 
així com l’accés a mètodes anticonceptius i d’interrupció voluntària d’embaràs. 
 
Els i les socialistes entenem que no pot legislar-se d’esquena a la realitat, i la realitat 
més gran és que les dones arreu del món tenen avortaments, legalitzats o no. 
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La millor manera de reduir el nombre d’avortaments no és negant l’accés de les dones 
a procediments legals i segura, sinó donant-les el poder de controlar la seva pròpia 
fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats. 
 
Per això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de l’Albiol presenta per a la 
consideració i l’acceptació pel Ple Municipal la següent 
 
 
 
MOCIÓ 
 

1. El Ple de l’Ajuntament de l’Albiol reconeix el dret a una maternitat lliurement 
decidida, que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu 
embaràs i que questa decisió conscient i responsable sigui respectada. 
 

2. El Ple de l’ajuntament de l’Albiol recorda al Govern d’Espanya 
l’aconfessionalitat proclamada en la Constitució i, en aquest sentit, rebutja 
qualsevol ingerència en el dret a una maternitat lliurement decidida. 

 
3. El Ple de l’ajuntament de l’Albiol es mostra contrari a la reforma anunciada de 

la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març de, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l’embaràs anunciada pel ministre Gallardón i rebutja 
la regressió que això suposaria. 

 

Seguidament es sotmet la moció a votació restant aprovada per majoria (5 vots a favor, 

dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, 

JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i 1 abstenció del Sr. IGNASI 

BATLLE CARAVACA) 

 

PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Rodriguez pregunta si ja s’ha presentat el recurs contenciós administratiu per 

l’aprovació del POUM d’Alcover.  

L’Alcaldia respon que es va seguint el procediment i que de moment s’ha fet el primer 

pas.  

El Sr. Rodríguez demana que en el proper ple es comuniqui en quina fase es troba en 

aquell moment aquest procés. 

Així mateix comenta que en el darrer Ple es va adoptar el compromís de penjar les 

actes a la pàgina web. L’Alcaldia comenta que s’està treballant per solucionar el 
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problema tècnic existent. Com es pot veure surt la pestanya però quan cliques sobre la 

mateixa no s’hi accedeix.  En aquests moment el tècnic del Consell Comarcal està 

treballant per solucionar-ho. 

 

 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:40  hores, de la 

qual s’estén la present Acta que signa el Sr. Alcalde amb mi, la Secretària, que certifico. 

 
 
   
 L’ALCALDE                                                                           LA SECRETÀRIA 
 
 
Andreu Carrasco Sardà                                                      Neus Bové Baiget 
 
 


