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AJUNTAMENT
CERVIÀ DE LES GARRIGUES

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CERVIÀ DE LES GARRIGUES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 06/2021
Caràcter: ordinari
Data: dimecres 15 de setembre de 2021
Horari: 20.07 a 21.05
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 Alentorn Gorgues (IxC-AM)
Joan Súria Orobitg, secretari interventor
ABSENTS
Sandra Martínez Azor (IxC-AM) (s’excusa)
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 9 de juny de 2021.
2. Proposta d’acord per al nomenament de Jutge de Pau titular i substitut
3. Proposta d’acord d’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03)
4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica
5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
6. Moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat
7. Moció per promoure l’acollida i l’asil de persones refugiades de l’Afganistan i per la
defensa dels drets humans
8. Informe de batllia
9. 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 9 de juny de 2021.
La senyora alcaldessa pregunta si algú ha de formular rectificacions a l’esborrany de l’acta
de la sessió del Ple ordinari de 9 de juny de 2021, 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’acord per al nomenament de Jutge de Pau titular i substitut
La senyora alcaldessa presenta la següent proposta:
“PROPOSTA D’ACORD PER AL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT
D’acord amb el que estableixen els arts. 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del Poder Judicial i de conformitat amb els arts. 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau, s’ha de procedir per part del Ple de l’Ajuntament a la renovació
dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut per haver transcorregut el termini reglamentari
d’exercici de les seves funcions.
D’acord amb els arts. 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP correspon al Ple de la corporació efectuar
proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i substitut per acord adoptat amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les
condicions legals, així ho sol·licitin.
Atès l’edicte exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Jutjat Degà de la Província i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 117 de 18 de juny de 2021, de
convocatòria per a cobrir les places de Jutge de Pau titular i substitut del terme municipal de
Cervià de les Garrigues en el termini de 20 dies hàbils.
Vist que finalitzat el termini de presentació d’instàncies s’han presentat les següents:
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 Miquel Àngel Martí Rué
 Josep Germà Rué
Atès que les persones presentades s’estima que compleixen les condicions i requisits exigits
per la LOPJ i el RJP
L’acord corresponent caldrà que sigui tramés a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya pel seu nomenament.
Així, vist l’informe de secretaria i estudiades les sol·licituds presentades i ponderant les
diferents circumstàncies personals dels sol·licitants i la seva idoneïtat per a exercir els
càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut, i considerant que no incorren en cap de les causes
d’incapacitat o d’incompatibilitat per a l’exercici de les seves funcions, es proposa al Ple
adoptar el següent:

ACORD
1. Proposar el nomenament del senyor Miquel Àngel Martí Rué pel càrrec de Jutge de Pau
titular
2. Proposar el nomenament del senyor Josep Germà Rué pel càrrec de Jutge de Pau
substitut
3. Fer constar que cap d’ells no incorre en cap causa d’incompatibilitat per exercir el càrrec
de jutge de pau titular i substitut.
4. Trametre aquest acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, i procedeixi al seu nomenament.
5. Notificar aquest acord a les persones interessades.
Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
i regidores presents, i en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.”
3.Proposta d’acord d’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(exp. 2019.03)
La senyora alcaldessa presenta la següent proposta:
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“PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny
de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a
totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la
interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar
l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient
de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del
procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica
entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de
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l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les subhastes
electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge
sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que
en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i
l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat
de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
Fonaments de Dret.Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL,
en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm.
68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que
regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants
en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les
entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Cervià de les Garrigues al contracte 2019.03-D1
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
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de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de
2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat del municipi de Cervià de les Garrigues, inclosos als
lots i 2, que s’inclouen al contracte:
Núm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cups
ES0031405669799001FD0F
ES0031405669800001GC0F
ES0031405739219001RY0F
ES0031405812939002FQ0F
ES0031405813084001XT0F
ES0031405813152001EN0F
ES0031405813324002WL0F
ES0031405826896001RV0F
ES0031405826897001EM0F
ES0031405829250001EJ0F
ES0031408152995001ZC0F

Tarifa
2.1
2.0
2.0
2.0
3.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.0
2.1

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes
les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word)
que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i
les dades de pagament.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades
a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec
de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la
regulació vigent.
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Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor d’Endesa Energia SAU
que s’imputarà dins el pressupost municipal de l’any 2021 a la corresponent aplicació
pressupostària
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, empresa adjudicatària de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a
l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.”
Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
i regidores presents.
4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica
La senyora alcaldessa presenta la següent proposta:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
Els Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix
en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de l’ordenança fiscal de l’impost
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança
Vist l’informe del secretari-interventor.
Per tot això, s’adopta el següent ACORD:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, afegint
l’apartat 3r a l’art. 4, amb el següent contingut:
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Article 4. Exempcions i bonificacions
(...)
3. S’estableix una bonificació del 75 per cent de la quota de l’impost als titulars dels
vehicles elèctrics.
Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’acompanyar a l’escrit de
sol·licitud, còpia de la documentació tècnica del vehicle en la que quedi acreditat el
compliment de les condicions assenyalades
Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici
2021 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1. Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per
part de l’ajuntament.
2. Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la normativa reguladora de les hisendes locals
i general tributaris es farà remissió expressa al model aprovat per la Diputació de Lleida
i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 192 de 04/10/2019.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període
d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats,
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.”
Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
i regidores presents.

5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
La senyora alcaldessa presenta la següent proposta:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
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Els Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix
en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de l’ordenança fiscal de l’impost
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança
Vist l’informe del secretari-interventor
Per tot això, s’adopta el següent ACORD:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, afegint
un apartat 2n a l’art. 7 i incorporant una nova bonificació amb el següent contingut:
Article 7è. Bonificacions
1. (...)
2.Tindran una bonificació del 75 per cent de la quota les obres, construccions o
instal·lacions que incorporin sistemes d’autoconsum per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia solar sense estar-ne obligats en el marc normatiu vigent o en les ordenances
municipals.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
 Acreditar per part de l’administració competent l’homologació dels col·lectors de la
instal·lació de producció de calor
 Presentar la corresponent memòria tècnica i l’assumeix d’obra.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes
locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que
s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions
efectuades.”
Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
i regidores presents.
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6. Moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat
La senyora alcaldessa presenta la següent proposta:
“MOCIÓ PER EXIGIR MESURES QUE FRENIN L’ESCALADA DE PREUS DE
L’ELECTRICITAT
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat
espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del
país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua
de competitivitat.
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit a una
escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 140€/MWh, molt per
sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa
dels efectes del temporal Filomena.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat
essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició
Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap mesura
addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir mediàticament la
petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia
explícitament que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu
rebut. Entenem que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge
que els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les
gran empreses energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos
grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos exMinistres en
consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el
govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers
mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes
companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix
cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles
i requereixen d’una intervenció del regulador públic.
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la
rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat
clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen
les elèctriques a partir d’un bé essencial.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en
un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les
factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de
respondre destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò
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que els poder públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat
elèctric.
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per
tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo
social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació
personal i familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes
han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic
concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la
ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals,
l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en petits projectes en forma de
cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada
territorialment de les energies renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi
de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència
energètica i l’impuls definitiu a les renovables.
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu,
competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la
càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem
viscut aquest estiu.
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal
de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els
ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies
renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la
ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables.
Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i
ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica
local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.
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Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation
EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin
diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.”
Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
i regidores presents.
7. Moció per promoure l’acollida i l’asil de persones refugiades de l’Afganistan i per la
defensa dels drets humans
La senyora alcaldessa presenta la següent proposta:

“MOCIÓ PER PROMOURE L’ACOLLIDA I L’ASIL DE PERSONES
REFUGIADES DE L’AFGANISTAN I PER A LA DEFENSA DELS DRETS
HUMANS
Expressem la més ferma condemna sobre la presa de poder de l'Afganistan per part dels
extremistes talibans. Tots aquests anys d'intervenció de la coalició internacional al país no
han servit per evitar el col·lapse de les institucions, ni per assentar les bases d'un futur millor
per a la seva població, una intervenció de la coalició que s'ha demostrat que no es va fer amb
objectiu pacificador sinó colonial.
Cal instar les institucions, autoritats i actors internacionals a exigir al règim talibà el màxim
respecte als drets humans. No es pot tenir el règim talibà com a interlocutor vàlid en matèria
de drets humans quan no n'han mostrat mai el més mínim respecte, i per això, cal exercir
aquesta pressió internacional sobre els països que han reconegut el règim i que hi donen
suport polític i material, països que sí que actuen dins del marc de les institucions
internacionals. Cal evitar que Afganistan torni a esdevenir un focus de terrorisme
internacional.
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil. És important acollir i cal ferho establint, entre altres, corredors humanitaris i quotes obligatòries per als estats membres.
També cal rebutjar el sistema d'acords econòmics de la UE amb països limítrofs a
l'Afganistan per contenir-hi allà les persones refugiades, com s'ha fet amb Turquia i les
persones refugiades sirianes.
Emplacem, doncs, la coalició internacional i exigim a la UE, que donin suport políticament i
material a aquelles forces i col·lectius afganesos, tant a l'interior com a l'exterior del país,
que lluiten per una societat oberta, inclusiva i democràtica, i que treballen pel seu
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desenvolupament social i econòmic. Aquesta tasca, evidentment, és incompatible amb seguir
amb la venda d'armament a tercers països que donen reconeixement polític i suport material
al règim talibà, armament que en molts casos va a parar indirectament a mans de les milícies
talibanes.
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil.
L'estat espanyol ha format part de les forces d'ocupació de l'OTAN durant vint anys, a
aquesta presència espanyola s'hi ha destinat una quantitat de diners estimada de 3.500
milions d'euros i s'hi han enviat més de 27.000 militars. Tot i això, al llarg d'aquests anys
l'Estat Espanyol ha concedit un nombre minúscul de reconeixements de condicions d'asil a
persones afganeses i, mentre la guerra estava en curs, s'han executat repatriacions que encara
avui no han estat aturades.
El govern català des de la presa de poder dels talibans treballa per poder donar resposta a la
crisi de drets humans que viu l'Afganistan, i està especialment preocupat per la situació de
les dones i les nenes afganeses i de les persones LGTBI+, les minories ètniques i activistes
defensors dels drets humans, davant les vulneracions dels seus drets i llibertats i les diferents
violències que pateixen.
Pels motius exposats instem les diferents institucions a dur a terme les següents accions,
mostrem el compromís i cooperació des de l'àmbit local per tal de fer possible l'asil i
acollida de les persones refugiades, i sotmetem a votació els següents ACORDS:
PRIMER. Cal que l'estat espanyol, que ostenta la competència en matèria d’atorgament de
l'asil i del pla de primera acollida compleixi amb l’obligació de protecció internacional a les
persones que fugen de l'Afganistan perquè la seva vida corre perill, i que intensifiqui les
accions diplomàtiques per tal que aquestes persones puguin sortir del país.
SEGON. Demanem que s’atengui la petició del Govern de la Generalitat d’obrir un
contingent perquè des de Catalunya es pugui gestionar l’acollida del major nombre de
persones possibles. Des del nostre Ajuntament s'ofereix el suport local a l'acollida i el treball
conjunt amb les entitats que actuen en aquest terreny des de l'àmbit local, així com el nostre
suport i col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, responsable de les
polítiques en matèria de refugi, Drets Humans i protecció dels drets de les dones i de les
persones LGBTI, que està coordinant el pla d’acollida.
TERCER. Defensem una política de fronteres en l'àmbit europeu que avantposi els Drets
Humans i el compliment dels acords internacionals.
QUART. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres
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institucions de caràcter internacional, cal una implementació d'accions de cooperació al
desenvolupament amb membres de la població afganesa que promoguin una societat
afganesa socialment justa, inclusiva i plenament democràtica, i també respectant la mateixa
sobirania del poble d'Afganistan. Aquesta cooperació requereix la finalització immediata
dels acords per a la venda d'armament a tercers països que donen suport polític i material al
règim talibà, com en el cas de l'estat espanyol, armament que en molts casos va a parar
indirectament a mans de les milícies talibanes.
CINQUÈ. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres
institucions de caràcter internacional, cal treballar conjuntament amb les xarxes
internacionals de suport als Drets Humans, tant de caràcter general, com sectorial, vetllant
pels drets de la ciutadania afganesa.
SISÈ. En el mateix sentit, i comptant amb un treball transversal i a escala internacional, cal
establir xarxes internacionals de suport, corredors humanitaris segurs, acollida i asil a la
població afganesa, amb especial atenció a les dones, nenes, col·lectiu LGTBI+, activistes
pels Drets Humans, periodistes i científics, i minories ètniques com l’hazara, directament
assenyalades com a objectius pel règim talibà, davant la més que probable i imminent
vulneració dels seus drets i llibertats.
SETÈ. Reclamar a l’Estat espanyol que es transfereixin al Govern de la Generalitat, i que el
Govern català redistribueixi als Ajuntaments, els recursos econòmics necessaris per poder
realitzar l’acolliment amb les màximes garanties.
VUITÈ. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
la Comissió catalana d’ajuda al refugiat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, al Congrés de Diputats, i a la UE.”
Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
i regidores presents.

8. Informe de batllia
La senyora alcaldessa posa en coneixement del ple les següents resolucions:
14-06-2021
29-06-2021
29-06-2021
29-06-2021

Adjudicació del contracte d’obres “Millora qualitativa del tram sud del carrer
Lleida”
Llicència de segregació de finca rústica al polígon 8 parcel.la 74
Llicència d’obres per instal·lació de caseta de reg al pol 7 parcel.la 21
Llicència d’obres per instal·lació de caseta de reg al pol 8 parcel.la 74
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30-06-2021
30-06-2021
02-07-2021
06-07-2021
15-07-2021
28-07-2021
28-07-2021
28-07-2021
03-08-2021
18/08/2021
19/08/2021
31/08/2021
11/09/2021

Llicència d’obres per reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Eral 5
Contractació amb caràcter d’urgència de 4 persones per tasques de control,
suport i manteniment adscrites a la piscina i a la brigada municipal
Aprovació padrons fiscals taxes 3r trimestre 2021
Aprovació relació factures
Acceptació de la delegació del Jutge de Pau per a la celebració d’un
matrimoni civil
Comunicació d’obres excloses de llicència per arranjament de façana al carrer
Palau 27
Comunicació d’obres excloses de llicència per desmuntar bancal del pati al
carrer Albi 15
Comunicació d’obres excloses de llicència per enrajolar entrada principal i
habitació del soterrani de l’habitatge al carrer Era 26
Comunicació d’obres excloses de llicència per arranjament del terrat al carrer
Lleida 47
Comunicació d’obres excloses de llicència per arreglar gotelleres de la teulada
de la cabana al polígon 3 parcel.la 103
Comunicació d’obres excloses de llicència per reformar cuina, posar parquet i
pladur al carrer Era 38
Comunicació d’obres excloses de llicència per arranjament de coberta, tàbics
divisori, arrebossar parets i enrajolar terra al carrer Nou 39
Comunicació d’obres excloses de llicència per enrajolar una part de la planta
baixa al carrer Albi 23

9. 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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