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ACTA Nº 1  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L'AJUNTAMENT DE L’ALBIOL EL DIA 10 DE MARÇ DE 2014 

 

 

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 10 de març de 2014, 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 ISABEL GONZALEZ CONTERO 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. 

 

El Sr. Dídac Rodríguez disculpa la no assistència al ple del Sr. i IGNASI BATLLE 

CARAVACA , el qual està de viatge a Holanda. 

 

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 20 de 

desembre  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 els vots a favor dels 

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

ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i 

ISABEL GONZALEZ CONTERO 

 

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 1/2014 i el 3/2014, ambdós inclusius, els quals fan referència a: 

Núm. 1.- Acordar l’obertura d’un compte corrent amb l’entitat Catalunya Caixa 

Núm. 2- Iniciar l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici 2013 

Núm. 3- Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 
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Els corporatius en resten assabentats 

 

3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA PER LA QUAL 

S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia dona compte als 

assistents del següent acord: 

 

 
ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 191 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 (TRLRHL), estableix: 
 

1. El pressupost de cada exercici s’ha de liquidar, pel que fa a la recaptació de 
drets i al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural 
corresponent, i els ingressos i els pagaments pendents aniran a càrrec de la 
Tresoreria local. 
 
L’article 89.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la 
Llei d’hisendes locals, recull aquesta mateixa previsió: 
 
El tancament i la liquidació dels pressupostos de l’entitat local i dels organismes 
autònoms que en depenen s’efectuarà, pel que fa a la recaptació de drets i al 
pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural.  
 

L’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del Reial decret 500/1990 estableixen que, 
després de l’informe de la Intervenció, l’alcalde aprova la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament i la dels organismes autònoms, i n’informa al Ple en la primera sessió que 
tingui lloc.  
 
L’article 193.5 del TRLRHL i l’article 90 del Reial decret 500/1990 disposen que, abans de 
finalitzar el mes de març, l’Ajuntament haurà de trametre al Departament de Governació 
de la Generalitat i a la delegació d’Hisenda corresponent una còpia de la liquidació del 
pressupost. 
 
Atès que la liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a 
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
Atès que respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa 
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, 
els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
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Vist l’article 93.2 del RD 500/90 es determina que, com a conseqüència de la liquidació 
del pressupost, s’hauran de determinar: 
 

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre 

b) El resultat pressupostari de l’exercici 
c) Els romanents de crèdit 
d) El romanent de tresoreria 
 

Atès l’article 165.1 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, que estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
Atès l’article 21 de la LLOEPiSF, que estableix que les entitats locals que no hagin 
assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un 
pla econòmic financer a un any. 
 
Vist l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 
de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i 
entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions 
sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que 
permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la 
capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema 
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
Atès que s'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
Atès que procedeix informar al Ple de l’aprovació del pressupost en la en la primera 
sessió que hi hagi. 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
ÚNIC.- Assabentar-se de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 
econòmic de 2013, efectuada mitjançant Decret de l’Alcaldia del dia 5 de març de 
2014. 
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Els corporatius en resten assabentats. 

 

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

REFERÈNCIA LA LLEI 15/2012, DE 5 DE JULIOL, REFERENT AL QUART 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 quart trimestre de 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 

QUART 2013 26.835,59€ 39 

 
 
S’ajunta 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 quart trimestre de 2013. 
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Els corporatius en resten assabentats. 

 

 

5.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació 

dels assistents la següent proposta d’acord: 

 

 

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels 

ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual 

van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, 

especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i 

d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, 

els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens 

migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la 

població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal 

donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i 

ciutadanes. 

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de 

finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el 

principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, 

de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives 

socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. 

Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura 

pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no 

s’ha adequat als serveis que presten. 

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. 

Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a 

aquesta emergència social. 

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 

més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de 

l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense 
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precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que 

donen els ajuntaments. 

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 

garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un 

model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la 

capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 

control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la 

detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de 

pobles i ciutats de Catalunya. 

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 

espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei 

que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 

encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de 

residus i l’enllumenat públic. 

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 

local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament 

administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat 

en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta 

Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i 

d’eficàcia en la redistribució. 

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 

campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món 

local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir 

serveis de proximitat. 

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la 

defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la 

ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de 

la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 

 

 

Fonaments de dret 

 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 

 

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 

plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 

constitucionalment garantida. 
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D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa 

de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot 

favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera 

prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter 

preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 

l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text 

que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

 

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a 

l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 

petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació 

necessària. 

 

TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els 

tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a 

l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a 

favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre 

Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament 

de l’Albiol, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia 

local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de 

desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 

seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva 

execució. 

 

 

 

Acabades les intervencions i sotmès a votació aquest punt contingut en l’ordre del dia, 

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 GRA i ISABEL GONZALEZ CONTERO.  

 

6.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

MOCIONS DEL PSC 
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El Sr. Josep Golorons exposa la moció presentada, i que diu així: 

Moció d’Unió de Pagesos en suport als pagesos i propietaris afectats per l’onada de 
robatoris a les explotacions agràries i ramaderes i al món rural. 
 
Des de fa anys la seguretat a les explotacions agràries i ramaderes, i per extensió a les 

zones rurals de Catalunya, resta fortament qüestionada pels constants robatoris i 

agressions que pateixen les persones que hi viuen i treballen. Aquest fet ha generat un 

veritable estat d’inseguretat entre els seus habitants que pot derivar cap un problema 

de caràcter social arreu del territori. 

Per això és fa del tot necessari un projecte de seguretat integral que combini diverses 

mesures dissuasòries per posar fre a l’actuació dels delinqüents i poder-ne evitar la 

seva reincidència, com ara, la incautació dels vehicles que s’han utilitzat per delinquir. 

Cal que tots els grups polítics que formen part de l’arc parlamentari del Congrés de 

Diputats de l’Estat facin propostes a la reforma del codi penal, i que recullin 

l’enduriment de les penes per robatoris i actes vandàlics a les zones agràries i rurals. 

Cal que s’incrementin les dotacions policials dels Mossos d’Esquadra a les zones rurals i 

agràries. 

Cal que es reforcin els controls per part dels Mossos d’Esquadra a les ferrovelleries, als 

mercats de segona mà i als mercats ambulants, i s’exigeixi als ferrovellers i als 

paradistes la traçabilitat dels productes o les produccions que posen a la venda, per 

evitar la compra-venda del gènere robat. 

Cal que el sistema per emetre les denúncies sigui el més àgil possible per evitar més 

inseguretat a les persones que han estat víctimes de robatoris o actes vandàlics. 

Cal que s’estableixi una coordinació efectiva entre les comissaries entre Mossos 

d’Esquadra i les comissaries de la Guàrdia Urbana, on n’hi hagi, que puguin agilitzar els 

processos d’identificació dels delinqüents. 

Per tot això, el Ple d’aquest Ajuntament, acorda: 

1) Instar als grups parlamentaris del Congrés de Diputats: 

 Que en la propera reforma del codi penal s’inclogui l’enduriment de les penes en 
robatoris de productes agraris o mitjans de producció, i molt especialment en els 
casos de delinqüents reincidents. 
 
2) Instar al Govern de l’Estat: 
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Que estableixi un sistema de traçabilitat de tots els productes que hi ha als mercats i 
les ferrovelleries per fer possible la vigilància i dissuasió en la revenda dels productes 
agraris o mitjans de producció robats 
 

3) Instar al Departament d’Interior 

Per a què s’augmenti la vigilància dels Mossos d’Esquadra arreu de les zones agràries i 
rurals del Camp de Tarragona i s’agilitzin els processos de tramitació de les denúncies. 
 
I que es tiri endavant un projecte de seguretat integral que coordini les forces de 
seguretat per identificar els delinqüents i agilitzar la seva detenció quan hagin 
delinquit. 
 

4) Comunicar aquest acord al: 

-Congreso de Diputados. Excm. Sr. Presidente, Don Jesús Posada, C/ Floridablanca 
s/n., 28071 Madrid 
-Ministerio de Justicia, Excm. Sr. Ministro, Don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez; C/ 
San Bernardo núm. 45, 28071 Madrid 
-Departament d’Interior. Hble. Sr. Conseller, Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas. 
Carrer de la Diputació núm. 355. 08009 Barcelona 
-Unió de Pagesos de Catalunya, Sr. Joan Caball i Subirana. Casa d’Agricultura. 
Carrer Ulldecona num. 21-31. 08038 Barcelona. 

 
 

Acabades les intervencions i sotmesa a votació aquesta moció, 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 GRA i ISABEL GONZALEZ CONTERO.  

 

Seguidament el Sr. Josep Golorons passa a donar lectura de la següent declaració 

institucional, que es sotmet a aprovació del ple de la corporació: 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’APROVACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA. 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació 
catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per 
representants electes per la ciutadania de l’Albiol, vol manifestar: 
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1.- La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 
Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de 
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 
 
2.- El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui 
realitat. 
 
3.- La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en 
llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
4.- Informar de l’aprovació d’aquesta declaració al Parlament de Catalunya. 
 
 
Acabades les intervencions i sotmesa a votació aquesta declaració institucional, 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 GRA i ISABEL GONZALEZ CONTERO.  

 

PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Dídac Rodríguez realitza les següents preguntes: 

-   Quan està previst que surti el proper butlletí municipal. L’Alcalde respon que 

possiblement aquesta mateixa setmana. 

- S’inclourà en el mateix l’acte d’inauguració de la carretera d’aquest diumenge?  

Respon que no ho sap en aquest moment, ho hauria de consultar 

 

Així mateix, el Sr. Rodríguez realitza el següent prec: 

 

- Atès que se’ls ha donat 3 -4 dies les darreres vegades per preparar l’escrit a 

incloure a la revista municipal, demana que en properes vegades se li doni una 

setmana, a fi de tenir més temps per preparar-lo. 

 

L’alcalde li comenta que atès que les revistes es van realitzant periòdicament pot 

preparar-ho amb temps abans no se li demani novament el text a incloure, i més 

si tenim en compte que  l’extensió del text a realitzar son solament 178 paraules. 

 

El Sr. Rodriguez comenta que prefereix que se li digui amb una setmana 

d’antel·lació, ja que fer-ho en el moment que se li demana possibilita realitzar-

ho sobre un tema d’actualitat. 
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L’Alcalde comenta que no hi ha cap problema per facilitar que tinguin més 

temps. 

 

Finalment el Sr. Rodríguez manifesta que se’ls ha fet saber de l’acte d’inauguració de la 

carretera d’accés a masies catalanes mitjançant un targetó deixat en un sobre a la seva 

bústia, i que no ha rebut cap email o trucada informant-lo. 

 

L’alcalde comenta que es van realitzar targetons i que aquest va ser el motiu perquè els 

mateixos es repartissin per correu postal. Així mateix remarca que l’enviament es va 

realitzar en temps suficient.  

 

 

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

 

 

 

 


