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ACTA DE LA SESSIÓ DEL  PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Núm.: 04/2020 

Caràcter: ordinari  

Data: dimecres 7 d’octubre de 2020 

Horari: 20.02 a 20.20  

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament 

 

 

ASSISTENTS 

Maria Mercè Rubió Carré (IxC-AM) 

Josep Ma. Moragues Perramon  (IxC-AM) 

Andrés Fernández Hidalgo (IxC-AM) 

Ramon Alvárez Suárez (IxC-AM) 

 

Joan Súria Orobitg, secretari interventor 

 

ABSENTS 

Sandra Martínez Azor (IxC-AM) (s’excusa) 

Ramon Alentorn Gorgues (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 27 de maig de 2020 i 

de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple extraordinari de 3 d’agost de 2020 

2. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l’Ajuntament de Cervià de les Garrigues sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i 

sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 

3. Proposta d’aprovació del Pla de desplegament d’una xarxa de comunicacions basada en 

cable de fibra òptica al municipi de Cervià de les Garrigues 

4. Moció de rebuig  a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la 

Generalitat de Catalunya 

5. Informe de batllia. 

6. Precs i preguntes. 

 

 

 

http://cerviadelesgarrigues.cat/


 

 

 
    

    

   

    

     A J U N T A M E N T  

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 
 

 

 

(Document signat digitalment amb certificació CPISR-1 (verificable a https://www.catcert.cat/) 

 
C/ Francesc Palau, 1 / 25460 Cervià de les Garrigues    973 178002 

http://cerviadelesgarrigues.cat  / ajuntament@cerviadelesgarrigues.cat 

 

2 

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 27 de maig de 

2020 i de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple extraordinari de 3 d’agost de 2020 

 

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

de la sessió del Ple ordinari de 27 de maig de 2020, 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. 

 

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

de la sessió del Ple extraordinari de 3 d’agost de 2020, 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’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l’Ajuntament de Cervià de les Garrigues sobre l’assumpció de les facultats de denúncia 

i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE LES 

GARRIGUES SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I 

SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES 

 

La Policia de la Generalitat-Cos de Mossos d’Esquadra pot assumir l’exercici de funcions de 

denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies urbanes 

(arts. 12.1 5è i 6è de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, en relació amb la DT de la LO 6/1997, 

de 15 de desembre). 

 

En data 13 de setembre de 1999 l’ajuntament de Cervià de les Garrigues i el Departament de 

Governació van signar un conveni de col·laboració relatiu a l’assumpció de les facultats de 

denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 
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Atès que aquest conveni subscrit resta automàticament extingit el dia 2 d’octubre de 2020. 

 

Atès l’interès de l’ajuntament en poder continuar amb la col·laboració endegada en el seu 

moment en matèria de denúncia i infraccions de trànsit, cal que ambdues parts subscriguin 

un nou conveni de col·laboració adaptat a la normativa vigent. 

 

Per tot això, i d’acord amb la vigent normativa de règim local, s’adopta el següent   

 

A C O R D: 

 

1. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit relatiu a 

l’assumpció a les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en 

vies urbanes. 

 

2. Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit. 

 

3. Autoritzar l’alcaldessa per a desenvolupar el present acord i signar els documents 

necessaris per dur-lo a terme.” 

 

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

i regidores presents. 

 

 

3. Proposta d’aprovació del Pla de desplegament d’una xarxa de comunicacions basada 

en cable de fibra òptica al municipi de Cervià de les Garrigues 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA XARXA DE 

COMUNICACIONS BASADA EN CABLE DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

L’empresa Adamo Telecom Iberia ha sol·licitar instal·lar la seva xarxa de fibra òptica de 

molta alta velocitat a  la població de Cervià de les Garrigues. 

 

D’acord amb l’art. 34 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, cal 

considerar el corresponent Pla de Desplegament presentat. 

 

Per tot això, i d’acord amb la vigent normativa de règim local, s’adopta el següent   
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A C O R D: 

 

1. Aprovar el Pla de Desplegament presentat. 

2. Notificar-ho a l’empresa sol·licitant 

 

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

i regidores presents. 

 

 

4. Moció de rebuig  a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la 

Generalitat de Catalunya 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ 

DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

L’Ajuntament de Cervià de les Garrigues rebutja de forma rotunda i contundent la decisió 

del Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. 

Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres 

vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt 

de la democràcia.  

 

Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que 

vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat 

d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.  

   

Volem MANIFESTAR que: 

  

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que 

garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest 

ordre social.  

 

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les 

persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, 

polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als 

quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres. 

 

3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra 

llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat 

espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc 
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d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell 

cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i 

s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al 

Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el 

seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per 

defensar, de forma legítima, la República Catalana.  

 

4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a 

l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici 

dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política.  En definitiva, una justícia 

que respecti la separació de poders. 

 

5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president 

de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap  

delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i 

desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, 

com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat 

cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de la 

màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels 

exiliats i el dret d’autodeterminació.  

 

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, 

escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem 

créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la 

nostra màxima prioritat serà preservar-la. 

 

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de 

cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el 

suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de 

novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està 

emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució 

injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme català. Una 

opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la democràcia, el 

progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.” 

 

 

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

i regidores presents. 
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5.Informe de batllia. 

 

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

 

05-06-2020 Aprovació de l’expedient de contractació d’obres pel procediment obert 

simplificat sumari per a l’execució del projecte “Millora i adequació del 

paviment del carrer Albi” 

02-07-2020 Aprovació padrons fiscals taxes 3r trimestre 2020 

02-07-2020 Desestimació d’un recurs de reposició relatiu a una reclamació de 

responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública 

08-07-2020 Adjudicació del contracte d’obres “Millora i adequació del paviment del 

carrer Albi” 

15-07-2020 Aprovació relació factures 

24-07-2020 Atorgament llicència d’obres als Serveis Territorials d’Ensenyament a 

Lleida per a la substitució parcial de la coberta de l’escola “El Cérvol” 

24-07-2020 Atorgament llicència d’obres per la construcció d’un mur a la llar 

residència per a la gent gran al carrer Era 64 

28-07-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per eixamplar la porta del 

garatge al carrer Palau 15 

28-07-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per canviar claraboia i 

arrebossar forats de paret al carrer Pilota-Riu 6 

28-07-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per sanejament parets i 

pavimentació dels baixos al carrer Albi 96 

28-07-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per arranjament de la façana 

al carrer Palau 35 

30-07-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres d’arranjament de façana 

posterior i canvi de paviment de la segona planta al carrer Nou 32 

30-07-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per formigonar la solera al 

carrer Albi 37 

30-07-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per revestir les façanes 

posteriors al carrer Anselm Clavé 45 

30-07-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per desbrossar i netejar pati i 

treure restes vegetals i formigonar solera al carrer Albi 73 

04-08-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per substitució de tanca al 

carrer Anselm Clavé 30 

05-08-2020 Atorgament llicència d’obres per substitució de coberta en edifici entre 

mitgeres al carrer Albi 43 

05-08-2020 Atorgament llicència d’obres per substitució de coberta en edifici entre 

mitgeres al carrer Era 28 

07-08-2020 Atorgament llicència d’obres per adquisició de condicions d’habitabilitat 

al polígon 7 parcel.la 37 
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26-08-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per canviar finestres i 

arranjaments varis pel manteniment de la propietat al polígon 4 parcel.la 

21 

02-09-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres de recobriment de façana al 

carrer Eral 7 

03-09-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per renovació el paviment  

al garatge al carrer Clavé 65 

01-10-2020 Aprovació padrons fiscals taxes 4t trimestre 2020 

06-10-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per instal·lació d’aïllament  

tèrmic i canvi de fusteria exterior al carrer Nou 32 

06-10-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per arranjament de la 

coberta de magatzem al carrer Albi 100 

06-10-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per arranjament d’escales i 

entrada al carrer Era 6 

06-10-2020 Conformitat de comunicació prèvia d’obres per arranjament de la 

teulada i desaigües de la cuina al carrer Nou 36 

 

 

 

6.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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