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ACTA DE LA SESSIÓ DEL  PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Núm.: 02/2021 

Caràcter: ordinari  

Data: dimecres 17 de març de 2021 

Horari: 20.07 a 20.42 

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament 

 

 

ASSISTENTS 

Maria Mercè Rubió Carré (IxC-AM) 

Josep Ma. Moragues Perramon  (IxC-AM) 

Sandra Martínez Azor (IxC-AM) 

Ramon Alvárez Suárez (IxC-AM)  

Teresa Romeu Vallverdú (IxC-AM)  

Ramon Alentorn Gorgues (IxC-AM)  

 

Joan Súria Orobitg, secretari interventor 

 

ABSENTS 

Andrés Fernández Hidalgo (IxC-AM) (s’excusa) 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del  Ple ordinari de 18 de desembre de 

2020 i de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple extraordinari urgent de 20 de gener de 

2021.  

2. Proposta d’aprovació del projecte d’obres “Reforma de l’enllumenat públic de Cervià de 

les Garrigues” 

3. Proposta d’implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a l’escola  

“El Cérvol” 

4. Informe de la liquidació del pressupost exercici 2020 

5. Informe de batllia 

6. 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.   

 

La  senyora alcaldessa manifesta que si els membres de la Corporació hi estan d’acord, 

s’inclourà en l’ordre del dia els següent punts: 

 4 bis. Moció de suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1-O 

 4 ter. Moció de suport a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i 

en suport d’una llei trans estatal 

 

Sotmesa a la consideració dels membres de la Corporació aquesta inclusió en l’Ordre del 

Dia, s’accepta per unanimitat  dels regidors i regidores presents 

 

 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del  Ple ordinari de 18 de desembre 

de 2020 i de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple extraordinari urgent de 20 de 

gener 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 18 de desembre 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 urgent de 20 de gener 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’aprovació del projecte d’obres “Reforma de l’enllumenat públic de 

Cervià de les Garrigues” 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES REFORMA DE 

L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

La finalitat que es persegueix amb aquest projecte és la reparació i la remodelació de les 

instal·lacions de l’enllumenat exterior de diverses vies del municipi de manera que 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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s’aconsegueixi millorar l’eficiència energètica mitjançant l’ús de lluminàries de LED de 

menor potència alhora que s’augmenta el nivell d’il·luminació. 

 

El Projecte “Reforma de l’enllumenat públic de Cervià de les Garrigues”  ha estat redactat 

per l’empresa “Sirius, Solucions d’Enginyeria SLP” i compta amb un pressupost d’execució 

per contracta de 119.249,13 € (IVA inclòs) 

 

D’acord amb  la vigent normativa reguladora del règim local.  

Per tot això, s’adopta el següent  A C O R D: 

 

1. Aprovar inicialment el Projecte d’Obres “Reforma de l’enllumenat públic de Cervià de 

les Garrigues” amb un pressupost per contracte de 119.249,13 € (IVA inclòs) 

 

2. Sotmetre aquest acord a informació pública al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-

tauler municipal per tal que, en el termini de 30 dies pugui ser consultat el projecte a 

l’oficina municipal i es puguin formular al·legacions. Transcorregut aquest període sense 

cap al·legació formulada s’entendrà aprovat definitivament.” 

 

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

i regidores presents. 

 

 

3. Proposta d’implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a 

l’escola  “El Cérvol” 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE PRIMER CICLE 

D’EDUCACIÓ INFANTIL A L’ESCOLA “EL CÉRVOL” 

 

En municipis amb baixa densitat de població, amb un nombre d’infants d’entre un i tres anys 

molt reduït, no resulta sostenible la creació d’una llar d’infants. Aquesta realitat comporta la 

impossibilitat d’escolarització d’aquesta infants.  

 

Per tal d’evitar els efectes negatius que es produeixen en poblacions que no poden mantenir 

una oferta educativa en el primer cicle de l’educació infantil, s’ha valorat l’oportunitat, 

d’acord amb l’Ordre EDU/67/2020, de 26 de maig, del procediment d’implantació dels 

ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals,  de dotar l’escola “El 

Cérvol” d’una organització específica per tal que es pugui impartir ensenyaments del primer 

cicle d’educació infantil. 

 

Per tot això, s’adopta el següent ACORD: 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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1. Sol·licitar al Departament d’Educació la implantació dels ensenyaments de primer cicle 

d’educació infantil en l’escola rural “El Cérvol” de Cervià de les Garrigues. 

2. Facultar l’alcaldessa per a dur a terme tots els tràmits necessaris. 

3. Comunicar el present acord al Departament d’Educació” 

 

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

i regidores presents. 

 

 

4. Informe de la liquidació del pressupost exercici 2020 

 

La senyora alcaldessa informa el ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020: 

 

“La liquidació del pressupost exercici 2020  ha estat confeccionada amb subjecció a allò que 

disposen els arts. 191 a 193 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els arts 89 a 105 del R.D. 500/90, de 

20 d’abril i les regles concordants de la normativa comptable vigent d’aplicació a les entitats 

locals,  amb el següent resultat: 
 
Estat d'ingressos              

  Capítol 

 

Previsions Def. 

 

Dr. Reconeguts Recaptació neta 

1 

   

251.897,29 

  

272.669,03 

  

183.700,40 

2 

   

2.600,00 

  

9.945,47 

  

3.702,51 

3 

   

225.202,02 

  

196.305,95 

  

170.013,56 

4 

   

236.582,95 

  

251.452,67 

  

223.811,14 

5 

   

11.241,00 

  

4.059,82 

  

3.532,56 

6 

   

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

7 

   

98.120,97 

  

98.120,97 

  

51.422,03 

8 

   

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

9 

   

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

Total : 

   

825.644,23 

  

832.553,91 

  

636.182,20 

Estat de despeses            

  Capítol 

 

Crèdit Def. 

 

Obl. Reconegudes Pagaments Líquids 

1 

   

234.294,29 

  

232.524,49 

  

232.524,49 

2 

   

347.006,35 

  

319.561,79 

  

248.473,21 

3 

   

4.831,26 

  

4.065,12 

  

4.065,12 

4 

   

65.862,90 

  

62.013,52 

  

50.606,19 

5 

   

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

6 

   

154.833,70 

  

150.314,49 

  

69.054,12 

7 

   

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

8 

   

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

9 

   

18.815,73 

  

18.815,73 

  

18.815,73 

Total : 

   

825.644,23 

  

787.295,14 

  

623.538,86 
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Estat d'ingressos d'exercicis tancats     

        
 

    
 

    
  Saldo inicial 

   

Modificació 

  

Recaptació 

   369.258,47 

     

-4.006,62 86.073,59 

   Estat de despeses d'exercicis tancats     

        
 

    
 

    
  Saldo inicial 

   

Modificació 

  

Pagaments 

   120.670,70 

     

0,00 112.269,68 

   Resultat Pressupostari         
  OPERACIONS CORRENTS DRN 

     

734.432,94 

ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES DRN 

    

98.120,97 

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES DRN 

    

832.553,91 

ACTIUS FINANCERS DRN 

      

0,00 

PASSIUS FINANCERS DRN 

     

0,00 

TOTAL OPERACIONS FINANCERES DRN 

     

0,00 

TOTAL DE DRETS RECONEGUTS NETS 

     

832.553,91 

OPERACIONS CORRENTS ORN 

     

618.164,92 

ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES ORN 

    

150.314,49 

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES ORN 

    

768.479,41 

ACTIUS FINANCERS ORN 

      

0,00 

TOTAL OPERACIONS FINANCERES ORN 

     

18.815,73 

TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 

   

787.295,14 

OPERACIONS CORRENTS RP 

     

116.268,02 

ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES RP 

    

-52.193,52 

TOTAL OPERACIONS NO FINACERES RP 

     

64.074,50 

ACTIUS FINANCERS RP 

      

0,00 

PASSIUS FINANCERS RP 

      

-18.815,73 

TOTAL OPERACIONS FINANCERES RP 

     

-18.815,73 

RESULTAT PRESSUPOSTARI TOTAL 

     

45.258,77 

CRÈDITS GASTATS AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 

  

0,00 

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI 

  
0,00 

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI 

   

0,00 

TOTAL AJUSTOS 

       
0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

     

45.258,77 

Romanent de Tresoreria         

 

 
FONS LÍQUIDS 

         

19.815,12 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

     

476.276,58 

DEL PRESSUPOST CORRENT 

     

196.371,71 

DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

     

279.178,26 

D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

     

726,61 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

     

180.461,14 

DEL PRESSUPOST CORRENT 

     

163.756,28 

DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

     

8.401,02 

D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

     

8.303,84 

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 

     

573,49 

MENYS INGRESSOS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ 

   

0,00 

DEFINITIVA 

          MENYS PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIÓ 

  

573,49 

DEFINITIVA 

          ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 

     

316.204,05 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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DRETS DE DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ 

   

136.332,27 

AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

   

0,00 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

   

179.871,78 

SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST A 

  

23.764,40 

31/12 

          SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS PDTS 

  

0,00 

D'APLICAR A PTO A 31/12 

      Balanç de situació           
 

 
A) ACTIU NO CORRENT 

      

2.627.197,39 

I. Immobilitzat intangible 

       
1.533,78 

Inversió en recerca i desenvolupament 

     
0,00 

Propietat industrial i intel·lectual 

     
0,00 

Aplicacions informàtiques 

      

0,00 

Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits 

  

0,00 

Altre immobilitzat intangible 

     

1.533,78 

II. Immobilitzat material 

       
2.625.663,61 

Terrenys 

         
808.559,78 

Construccions 

         
743.761,50 

Infraestructures 

        
0,00 

Béns del patrimoni històric 

      
17.496,31 

Altre immobilitzat material 

      

299.865,44 

Immobilitzat material en curs i bestretes 

     
755.980,58 

III. Inversions immobiliàries 

      
0,00 

Terrenys 

         
0,00 

Construccions 

         

0,00 

Inversions immobiliàries en curs i bestretes 

     

0,00 

IV. Patrimoni públic del sòl 

      
0,00 

Terrenys 

         
0,00 

Construccions 

         
0,00 

En construcció i bestretes 

      
0,00 

Altre patrimoni públic del sòl 

     
0,00 

V. Inv.financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades 

  
0,00 

Inv.financeres en patrimoni d'entitats de dret públic 

   
0,00 

Inv.financeres en patrimoni de societats 

     

0,00 

Inv.financeres en patrimoni d'altres entitats 

     

0,00 

Crèdits i valors representatius de deute 

     

0,00 

Altres inversions financeres 

     

0,00 

VI. Inversions financeres a llarg termini 

     

0,00 

Inversions financeres en patrimoni 

     

0,00 

Crèdits i valors representatius de deute 

     

0,00 

Derivats financers 

       

0,00 

Altres inversions financeres 

     

0,00 

VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 

   

0,00 

B) ACTIU CORRENT 

       

360.332,92 

I. Actius en estat de venda 

     

0,00 

II. Existències 

         

0,00 

Actius construïts o adquirits per a altres entitats 

   

0,00 

Mercaderies i productes acabats 

     

0,00 

Aprovisionaments i altres 

      

0,00 

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 

   

340.517,80 

Deutors per operacions de gestió 

     

339.217,70 

Altres comptes a cobrar 

      

1.087,16 

Administracions públiques 

      

212,94 

Deutors per administració de recursos a compte d'altres ens públics 

  

0,00 

IV. Inv.financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades 

  

0,00 

Inv.financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades 

  

0,00 
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Crèdits i valors representatius de deute 

     

0,00 

Altres inversions 

        

0,00 

V. Inv.financeres a curt termini 

     

0,00 

Inv.financeres en patrimoni 

     

0,00 

Crèdits i valors representatius de deute 

     

0,00 

Derivats financers 

       

0,00 

VI. Ajustos per periodificació 

     

0,00 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

    

19.815,12 

Altres actius líquids equivalents 

     

0,00 

Tresoreria 

         

19.815,12 

TOTAL ACTIU A + B 

       

2.987.530,31 

A) PATRIMONI NET 

       
2.724.636,81 

I. Patrimoni 

         

750.830,21 

II. Patrimoni generat 

       
1.973.806,60 

Resultats d'exercicis anteriors 

     
1.817.177,08 

Resultat de l'exercici 

       
156.629,52 

III. Ajustos per canvis de valor 

     
0,00 

Immobilitzat no financer 

       
0,00 

Actius financers disponibles per a la venda 

    

0,00 

Operacions de cobertura 

      

0,00 

IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 

   

0,00 

B) PASSIU NO CORRENT 

      

40.104,98 

I. Provisions a llarg termini 

      

0,00 

II. Deutes a llarg termini 

       

40.104,98 

Obligacions i altres valors negociables 

     

0,00 

Deutes amb entitats de crèdit 

     

40.104,98 

Derivats financers 

       

0,00 

Altres deutes 

         

0,00 

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini 

  

0,00 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini 

   

0,00 

V. Ajustos per periodificació a llarg termini 

     

0,00 

C) PASSIU CORRENT 

       

222.788,52 

I. Provisions a curt termini 

      

0,00 

II. Deutes a curt termini 

       

99.823,35 

Obligacions i altres valors negociables 

     

0,00 

Deutes amb entitats de crèdit 

     

18.562,98 

Derivats financers 

       

0,00 

Altres deutes 

         

81.260,37 

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini 

  

0,00 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 

   

122.965,17 

Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 

   

114.661,33 

Altres comptes a pagar 

      

2.989,37 

Administracions públiques 

      

5.314,47 

Creditors per administració de recursos a compte d'altres ens públics 

  

0,00 

V. Ajustos per periodificació a curt termini 

     

0,00 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 

     

2.987.530,31 

 

La liquidació del pressupost exercici 2020 compleix els principis recollits a la legislació 

vigent relatius a l’objectiu sobre estabilitat pressupostària i l’objectiu de regla de la 

despesa.” 
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4 bis. Moció de suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1-O 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“MOCIÓ DE SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE 

DESOBEDIÈNCIA GREU PER L’1-O 

 

Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra 

l’exalcalde d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència, Bernat Solé. Una nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit polític 

i que, a més, es dona en ple procés electoral sent el conseller Solé el responsable 

d’organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta, doncs, d’una 

interferència també en el procés electoral que hi ha en marxa.  

 

El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania 

les eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és l’únic alcalde o 

alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una 

sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del segrest de la política catalana en 

mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova ingerència de venjança, i ens 

reafirmem en el convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant un nou 

episodi de la causa general contra l’independentisme que suposa, una vegada més, i 

malauradament, una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, 

represaliades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats 

col·lectives.  

 

Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte polític 

català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d’Amnistia per 

posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a la presó sense 

haver comès cap delicte, tancar les causes obertes contra totes les persones represaliades, i 

fer possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha d’acabar indiscutiblement en 

un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que 

l’exercici al dret d’autodeterminació és l’instrument que necessitem per donar la paraula al 

poble i decidir democràticament i de forma lliura el futur del nostre país.  

 

Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, 

tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir 

que, malgrat ho intentin, res l’aturarà. 

 

Per tots aquests motius, es proposa adoptar els següents acords: 
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PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era 

alcalde l’1 d’octubre de 2017. 

  

SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general 

independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la 

llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. 

 

TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del 

conflicte.  

 

QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental 

recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional 

de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en 

virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.  

 

CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per 

solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord. 

 

SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots els 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups 

parlamentaris del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes.” 

 

 

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

i regidores presents. 

 

 

4 ter. Moció de suport a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i 

en suport d’una llei trans estatal 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“MOCIÓ A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES 

TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL 

 

El fet trans* suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat. Però les 

persones trans* han patit i encara pateixen violència estructural i discriminacions 

quotidianes, que afecten tots els àmbits de la seva vida i impedeixen el desenvolupament 

vital en plenitud: la patologització, la tutela dels seus cossos, problemes per accedir al 

mercat laboral, continuar amb els estudis, gaudir de l'oci o l'esport, optar a un habitatge 

digne o, simplement, viure lliures de violències i agressions. En l'actual marc normatiu, les 
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persones trans* estan permeses, però no plenament incloses en la societat.  

 

Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans* són tractades encara com un 

problema de salut mental i no com una manifestació més de la diversitat humana. 

Històricament diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de Gènere i sense solució legal, la 

llei espanyola 03/2007, encara vigent, va permetre el canvi de la menció de sexe al Registre 

Civil, però imposant condicions com el requeriment d'un diagnòstic psiquiàtric de disfòria 

de gènere o la necessitat de sotmetre's durant dos anys a tractaments hormonals. Tot i l'avenç 

limitat que suposa, aquesta llei era ja insuficient, perquè no incloïa cap mesura per reparar i 

reduir les greus discriminacions, no reconeix les identitats no binàries, deixa fora menors i 

persones migrades i perpetua la patologització. Fins i tot el Tribunal Constitucional, en 

sentència 99/2019, ha reconegut que l'article 1 d'aquesta llei és inconstitucional. 

 

Durant anys els col·lectius i entitats de persones trans* han reivindicat la necessitat, la 

urgència, d'avançar legislativament per superar l'obsoleta i desfasada llei 03/2007, garantir 

plenament la igualtat i els drets que avui no tenen reconeguts, i fer front al deute històric de 

la nostra societat envers les persones trans*.  

 

Gràcies a la seva lluita el govern espanyol es va comprometre a impulsar una Llei Trans, així 

com una llei contra la Discriminació de les Persones LGTBI, tal com va recollir l'acord de 

coalició entre PSOE i Podemos. Així, fa pocs dies es van donar a conèixer els esborranys 

d'aquests dos projectes de llei, preparats des del Ministerio de Igualdad i fruit del treball i 

l'esforç especialment del col·lectiu trans* durant els darrers anys.  

 

El projecte de Llei Trans presentat, que estava previst que anés al Consell de Ministres 

durant la primera quinzena de febrer, representa la superació de la llei 03/2007 i del seu 

marc patologitzador. Amb l'aprovació d'aquesta llei, llargament reivindicada, les persones 

podran decidir sobre els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense dependre de ningú, 

lliures de tuteles, ja que es basarà en la lliure manifestació i només serà necessària 

l'autorització expressa de la persona interessada, sense haver d'estar condicionat, en cap cas, 

a informes psiquiàtrics o l'obligació de sotmetre's a cirurgies o tractaments hormonals de cap 

tipus. 

 

En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors s'ha generat 

un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer els drets i garantir la 

dignitat de les persones trans*. S'ha arribat, inclús, a qüestionar els consensos existents, fins 

i tot la mateixa llei 03/2007. Entre les veus més reaccionàries destaca la de la vicepresidenta 

primera del govern espanyol, la senyora Carmen Calvo, que ha arribat a afirmar que aquesta 

proposta “posa en risc els criteris d'identitat de la resta de 47 milions d'espanyols” (sic), 

mostrant la seva preocupació per la possibilitat d'escollir el gènere “sense més que la seva 

voluntat o desig”. Unes declaracions que contrasten amb la proposta de llei presentada pel 

mateix PSOE l'any 2017 (amb una ponència posterior al 2019), molt similar a la presentada 
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recentment pel Ministerio de Igualdad. 

 

Aquest posicionament sorgeix ara, i s'afegeix al d'altres persones i col·lectius que també 

neguen la identitat de les persones trans*, que rebutgen que les dones trans siguin dones i els 

homes trans siguin homes. Postulats excloents i discursos d'odi emparats per sectors 

d'ultradreta. Cal remarcar la violència exercida contra les dones trans que, amb un discurs 

que recorda a la xenofòbia aplicada al gènere, són culpabilitzades de ser origen del 

masclisme quan en són, sense cap dubte, víctimes. 

 

Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació de la 

legislació internacional dels Drets Humans en relació a l'orientació sexual i la identitat de 

gènere, presentats a les Nacions Unides en 2007 per la Comissió Internacional de Juristes i 

el Servei Internacional per als Drets Humans, on s'insta als estats a adoptar totes les mesures 

legislatives, administratives i de qualsevol índole necessàries per respectar plenament i 

reconèixer legalment el dret de cada persona a determinar la seva identitat de gènere i a 

viure la seva orientació sexual amb respecte.  

 

També cal fer esment a la Resolució 2048 de 2015, del Consell d'Europa, i a l'Estratègia de 

la Comissió Europea presentada al mes de novembre de 2020 per impulsar la igualtat del 

col·lectiu LGTBIQ, a més de l'informe de la Comissió Europea publicat al juny del mateix 

any sobre els procediments legals de reconeixement de gènere i el seu impacte en la vida de 

les persones trans* a la Unió Europea. Aquests organismes conclouen que l'autodeterminació 

de gènere és essencial per millorar el reconeixement de les persones trans*, i que els 

procediments basats únicament en l'autodeterminació de gènere, sense tuteles mèdiques, 

judicials o administratives, per efectuar el canvi en la documentació i reconèixer la identitat 

d'aquestes persones, són els adequats per preservar la dignitat, el respecte a la vida personal 

i, en definitiva, el respecte als Drets Humans. 

 

A Catalunya el col·lectiu LGTBI, i les persones trans*, comptem des de fa anys amb la llei 

11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei 

impulsada per les entitats, que ha suposat un gran avenç per al reconeixement dels drets del 

col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi en la despatologització de les 

identitats trans*, i posa en valor l'autodeterminació com a eina que reconeix a les persones 

trans* com a subjectes de dret, principi que ha adquirit rang de dret humà fonamental, que 

forma part dels estàndards europeus i que és imprescindible per a abordar la discriminació i 

garantir la igualtat de les persones trans. La recentment aprovada llei 19/2020, per a la 

Igualtat de Tracte i No Discriminació, igualment estableix la tramitació d'una futura llei 

trans catalana, basada en el dret a l'autodeterminació de gènere. 

 

Aquestes lleis, com la d'altres comunitats autònomes que compten també amb legislació 

LGTBI i/o específica trans*, tenen les limitacions pròpies de les competències 
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autonòmiques. Tot i que aquestes lleis permetin la modificació del camp del sexe o gènere i 

el nom en els documents administratius dependents de l'administració autonòmica, no 

permeten la rectificació en els documents estatals, molt especialment el Document Nacional 

d'Identitat. Aquesta situació vulnera els drets de les persones trans*, i genera desprotecció i 

discriminacions.  

 

El mateix Tribunal Constitucional, al mes de juliol de 2019, va estimar la qüestió 

d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte la llei 03/2007, i ho va fer en 

un sentit favorable al dret de les persones trans* menors d'edat a veure reconeguda 

legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió del Constitucional posa de 

manifest, una vegada més, l'insuficient i obsolet marc legislatiu espanyol pel que fa a la 

identitat de les persones trans*. 

 

Disposar d'una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva no és 

només necessària, també és una urgència i una obligació que tenim com a societat de drets. 

La realitat evidencia que, malgrat els avenços assolits en els darrers anys, la discriminació 

estructural que pateixen les persones trans* en les seves vides, en l'àmbit sanitari, l'educatiu 

o el laboral, entre d'altres, està lluny d'erradicar-se. En aquest sentit, les propostes 

legislatives elaborades pel Ministerio de Igualdad amb la participació dels col·lectius i 

entitats trans, suposa un bon punt de partida per reparar el deute històric que té la societat 

amb les persones trans*, poder garantir plenament els seus drets i aconseguir acabar amb les 

discriminacions.  

 

Ha arribat el moment de considerar les persones trans* com a subjectes actius en la 

formulació de polítiques i disposicions normatives a nivell estatal, que no patologitzin ni 

tutelin els seus cossos ni les seves identitats a través de requeriments i intervencions 

mèdiques i psiquiàtriques. Cal, igualment, que sigui reconeguda socialment la diversitat en 

el gènere que superi el binarisme de gènere. Finalment, també és urgent la implementació de 

mesures per aconseguir la plena igualtat social de les persones trans*, també menors i 

persones migrades, particularment en els àmbits laboral, de l'habitatge, educatiu, sanitari i de 

prevenció de les violències. 

 

Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Instar al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura una 

llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per a 

la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i reconeixement 

de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en 

l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que encara 

pateixen les persones trans.  

 

SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al 
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Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les 

entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya 

i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).” 

 

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

i regidores presents. 

 

 

5. Informe de batllia 

 

La senyora alcaldessa posa en coneixement del ple les següents resolucions: 

 

04-01-2021 Aprovació padrons fiscals taxes 1r trimestre 2021 

08-01-2021 Concertació d’una pòlissa de tresoreria amb CaixaBank SA 

19-01-2021 Aprovació relació factures 

02-02-2021 Atorgament llicència d’obres per adequació de casa rural en la modalitat de 

casa de poble compartida, en la planta segona de l’habitatge existent al carrer 

Lleida 16 

17-02-2021 Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució Enderroc d’edifici al carrer 

Palau 10 i adequació de l’espai per a plaça pública 

01-03-2021 Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució Millora qualitativa de la 

reurbanització del tram sud del carrer Lleida 

10-03-2021 Adjudicació del contracte d’obres per enderrocar un edifici al carrer Palau 10 

16-03-2021 Llicència d’obres per construcció de magatzem al carrer Onze de Setembre 5 

17-03-2021 Aprovació liquidació pressupost exercici 2020 

 

 

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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