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ACTA DE LA SESSIÓ DEL  PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Núm.: 01/2020 

Caràcter: ordinari  

Data: dimecres 04 de març de 2020 

Horari: 20.05 a 20.27 

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament 

 

 

ASSISTENTS 

Mercè Rubió Carré (IxC-AM) 

Josep Ma. Moragues Perramon  (IxC-AM) 

Sandra Martínez Azor (IxC-AM) 

Andrés Fernández Hidalgo (IxC-AM) 

Ramon Alentorn Gorgues (IxC-AM) 

 

Joan Súria Orobitg, secretari interventor 

 

ABSENTS 

Ramon Alvárez Suárez (IxC-AM) (s’excusa) 

Teresa Romeu Vallverdú (IxC-AM) (s’excusa) 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del  Ple ordinari de 16 de desembre de 

2019  

2. Proposta d’adhesió a la 2a pròrroga del II Pla de polítiques de dones de Les Garrigues 

2011-2015 

3. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb el ajuntaments organitzadors de 

la campanya “Barris antics. Molt per descobrir. Molt per oferir” de la Xarxa de barris 

antics amb projectes. 

4. Moció de suport en contra del tancament de l’oficina del Registre Civil prevista a la Ley 

20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil 

5. Moció en defensa del món rural, la figura del pagès i el medi ambient 

6. Informe de batllia. 

7. Precs i preguntes. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Prèvia la convocatòria a l’efecte, assisteixen els regidors i les regidores ressenyats 

anteriorment, constituint el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió, 

assistits pel secretari interventor de l’ajuntament, senyor Joan Súria Orobitg, que dóna 

testimoni de l’acte.   

 

 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del  Ple ordinari de 16 de desembre 

de 2019  

 

La senyora alcaldessa pregunta si algú ha de formular rectificacions a l’esborrany de l’acta 

de la sessió del Ple ordinari de 16 de desembre de 2019, que ha estat distribuïda juntament 

amb la convocatòria.  Cap regidor ni regidora formula rectificacions i un cop sotmesa a 

votació s’aprova per unanimitat  dels regidors i les regidores assistents. 

 

 

2. Proposta d’adhesió a la 2a pròrroga del II Pla de polítiques de dones de Les 

Garrigues 2011-2015 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DEL II PLA DE POLÍTIQUES 

DE DONES DE LES GARRIGUES 2011-2015 

 

El II Pla de polítiques de dones de les Garrigues 2011-2015 va estar prorrogat fins al 2019 i 

aquest any s’ha decidit fer també una segona pròrroga. El període de vigència del Pla ha 

finalitzat, però que atès que el Pla es pot continuar desenvolupant, es proposa realitzar una 

segona pròrroga i que aquesta sigui vigent fins que es redacti un nou Pla de Polítiques de 

Dones de les Garrigues. Aquesta adhesió també permetrà, si s’escau, sol·licitar subvenció a 

l’Institut Català de les Dones per a realitzar activitats en clau de gènere. 

 

Per tot això, s’adopta el següent  

 

ACORD: 

 

1. Formular l’adhesió a la segona pròrroga del II Pla de Polítiques de Dones de Les 

Garrigues 2011-2015 

2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de Les Garrigues.”  

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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3. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb el ajuntaments organitzadors 

de la campanya “Barris antics. Molt per descobrir. Molt per oferir” de la Xarxa de 

barris antics amb projectes. 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB ELS 

AJUNTAMENTS ORGANITZADORS DE LA “CAMPANYA BARRIS ANTICS MOLT 

PER DESCOBRIR  MOLT PER OFERIR”  

 

Atès la voluntat de formar part de la Campanya de Comerç “Barris Antics, molt per 

descobrir, molt per oferir” en el marc de la promoció comercial, turística i cultural de la 

Xarxa de Barris Antics amb Projecte, 

 

D’acord amb la vigent normativa de règim local, s’adopta el següent 

 

ACORD: 

 

1. Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració entre ajuntaments organitzadors de la 

“Campanya Barris Antics, molt per descobrir, molt per oferir” i signar el seu annex 2, 

condició indispensable per formar-ne part. 

2. Assumir els costos derivats de l’activitat conjunta. 

3. Assistir com a mínim, a la reunió de valoració/planificació i als actes conjunts que es 

convoquin, així com donar suport institucional a la campanya. 

4. Posar a disposició de la Xarxa el personal tècnic i mitjans necessaris, tenint en compte 

que l’acció conjunta és transversal: comerç, turisme i cultura. 

5. Notificar aquest acord als membres de la Xarxa de Barris antics amb Projectes i en 

representació de tots els membres a l’Ajuntament del Vendrell coordinador de la Xarxa 

2019-2022.” 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

4. Moció de suport en contra del tancament de l’oficina del Registre Civil prevista a la 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“MOCIÓ DE SUPORT EN CONTRA DEL TANCAMENT DE L’OFICINA DEL 

REGISTRE CIVIL PREVISTA A LA LEY 20/2011, DE 21 DE JULIO, DEL REGISTRO 

CIVIL 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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EL proper 30 de juny de 2020 entrarà en vigor de manera completa la Ley 20/2011, de 21 de 

julio, del Registro Civil, la qual cosa suposa el tancament massiu de les actuals oficines del 

Registre Civil en les mitjanes i petites poblacions.  

Així, a partir del 30 de juny de 2020, els veïns es veuran obligats, bé a fer les gestions per 

via telemàtica, bé a demanar els serveis de gestories o desplaçar-se a l’oficina del Registre 

Civil d’una gran ciutat més o menys llunyana del seu domicili. I és que la supressió d’aquest 

servei públic a la immensa majoria de poblacions suposa, a més, una nova discriminació al 

territori. 

Per tot això, s’adopta el següent  

 

ACORD: 

 

1. Instar el Gobierno de España per a que adopti les mesures oportunes i realitzi les 

modificacions normatives pertinents per tal que es mantinguin totes les oficines del 

Registre Civil existents en l’actualitat en les capçaleres de tots els partits judicials i en 

tots els Jutjats de Pau. 

2. Traslladar aquesta petició al Congreso de los Diputados i als seus grups polítics per 

reclamar una modificació de la llei que garanteixi aquest servei en el termes exposats.” 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

5. Moció en defensa del món rural, la figura del pagès i el medi ambient 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“Resposta d’ERC a la Moció presentada per JxC: Moció en defensa del món rural, la figura 

del pagès i el medi ambient 

 

Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció: per responsabilitat, per continuar mostrant el 

suport al sector agrari i per no trencar la unitat per la qual estem treballant molts 

ajuntaments, tots els sindicats agraris, AFRUCAT, La Federació de Cooperatives, i en 

definitiva tots els agents implicats amb el sector agroalimentari Lleidatà. Aquesta unitat 

quedarà reflectida amb la formació jurídica de la Plataforma: “Salvem la pagesia, defensem 

el món rural”, que es durà a terme en breu i de la qual en formaran part tots aquests agents 

implicats. 

Aquesta moció que presenta avui el grup de Junts per Catalunya no ha estat recollida ni 

debatuda dins d’aquest moviment. Creiem que aquesta moció pretén trencar aquesta unitat 

d’acció entre sindicats, agents socials i partits polítics que es va expressar en la manifestació 

del passat 14 de febrer amb més de 500 tractors que van omplir els carrers de la ciutat de 

Lleida. 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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Aquell dia i posteriorment en el Ple de la Diputació de Lleida del passat 21 de febrer, es va 

llegir un manifest de suport al sector, que a diferència d’aquesta moció,  van ser de consens 

amb tots els agents que he anomenat anteriorment i traslladat a tots els ajuntaments 

participants, signat per cada alcaldessa i alcalde, insistim, de manera unitària.  

Nosaltres, el grup d’Esquerra, votaríem en contra d’aquesta moció, per oposar-nos 

frontalment a l’intent partidista i electoralista de presentar aquesta moció. Però no ho farem, 

precisament per evitar la temptació que algun partit pot tenir d’utilitzar de manera partidista 

i electoralista el sentit del nostre vot. 

Recordem també, que després de la visita del passat dimecres 19 de febrer del president 

Torra i la consellera Jordà, es va acordar, a proposta dels sindicats, que de la mateixa manera 

que el grup d’ERC al Congrés dels Diputats va presentar una moció, la qual insòlitament va 

ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics de la cambra; es presentés també al 

Parlament, i que per conseqüència, posteriorment es fes trasllat a les diputacions i 

ajuntaments.  

Nosaltres pensem que hagués estat millor, essent coneixedors d’aquesta possibilitat, esperar 

a que arribés la proposta consensuada per part del Parlament per sumar-nos-hi tots plegats en 

el proper ple que tinguem. Aquest hagués estat el canal i el procés més adequat, i més adient 

per tirar endavant la unitat del moviment, sense entrar al joc partidista.  

Això no va de colors polítics, no va de vots, ni de campanyes electorals. Això va del futur 

dels nostres pobles i es una qüestió de país. I ens equivoquem molt si algú es vol aprofitar de 

la mala situació que estant passant els nostres pagesos per fer-ne bandera.  

La crisi del sector agrari, ens afecta a tots i totes. La pagesia fa repoblament, fa equilibri i 

cohesió territorial, manté els pobles vius i actius, i en definitiva ens fa ser un país millor. Per 

tant, continuem aquesta lluita dins de la unitat d’acció i no la convertim en bandera de 

campanya electoralista.  

Convé consens, convé solucions i convé unitat, tal i com hem fet fins al moment, i prova 

d’això és la repercussió que està tenint aquest moviment tant en les institucions com en els 

mitjans de comunicació.  

Per tant, i per no caure en el parany evident d’aquesta moció de trencar aquesta unitat 

d’acció  entre institucions, sindicats i pagesos, la votem favorablement.” 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

6. Informe de batllia. 

 

La senyora alcaldessa posa en coneixement del ple els següents decrets: 

 

18-12-2019 Acte de compareixença i atorgament de poder per a plets en el procediment 

ordinari núm. 1245/19, davant el Jutjat de 1a instància núm. 8 de Lleida 

02-01-2020 Aprovació padrons fiscals taxes 1r trimestre 2020 
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07-01-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per pavimentar magatzem i passar 

embornal nou al carrer Albi 49 

14-01-2020 Aprovació relació factures 

16-01-2020 Concertació d’una pòlissa de tresoreria amb CaixaBank SA 

20-01-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per pavimentar celler i corral i 

col·locar porta al carrer Pilota 5 

20-01-2020 Aprovació relació factures 

27-01-2020 Anul·lació liquidació tributària en període executiu 

29-01-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per refer paret caiguda pels 

aiguats al carrer Clavé 59 

30-01-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres  per fer coberta agrícola 

desmuntable metàl·lica a l’interior de la parcel.la al carrer Albi 27 

04-02-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres  per arranjament de claveguera al 

carrer Calvari 18 

11-02-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres  per a fer envans divisòria i 

enrajolar els baixos al carrer Tossalet 4  

13-02-2020 Desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la 

via pública 

20-02-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres  per canviar tela asfàltica al terrat 

al carrer Lleida 1 

25-02-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres  per arranjament de xemeneia llar 

de foc al carrer Lleida 4 

 

 

7. Precs i preguntes. 

 

Cap regidor ni regidora no formula cap prec ni cap pregunta. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual 

estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 

El secretari interventor Vist i plau 

 L’alcaldessa 
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