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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 2 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 8 DE MARÇ DE 2019 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 8 de març de 2019, a les 18.35 h, a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde Xavier González Alemany, i assistits 

per mi, el sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors  

Francisco Cortés Roca, Susanna Fort Mateos, Esteve Fisas Ollé, M. Rosa Escobar Olivas, 

Anna Pascual Roca, Judit Guillem Gimeno, Jordi Segura Tejedor, Albert Guilera Planas, 

Enric Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar. 

 
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta gravació 

de la sessió del Ple, l’acta no conté el següent: relació resumida de les opinions emeses i 

incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del Ple que consta a l’expedient. 

 

Un cop  comença el Ple i abans de passar a l’ordre del dia es llegeix una declaració 

institucionals que és la següent: 

 
 “MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ DE 2019  
 
Un any més, i com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem la nostra veu per 
commemorar el Dia Internacional de les Dones, defensar els nostres drets socials, polítics 
i econòmics i reivindicar la igualtat efectiva entre dones i homes. Són molts els avenços que 
s’han aconseguit però encara queda un llarg camí per recórrer per eradicar definitivament 
qualsevol discriminació i aconseguir la plena participació de les dones, en condicions 
d’igualtat, en tots els àmbits de la societat. Malgrat tot, existeix encara el perill de retrocedir 
en els drets que tant ens ha costat d’assolir.  
 
Enguany, també estem convocades a una vaga feminista, organitzada per col·lectius 
feministes, organitzacions socials i sindicals. Els eixos principals de la vaga són les cures, el 
consum, el treball, l’educació, les violències i l’antiracisme. Des del món municipal ens hi 
adherim, donem suport a les reivindicacions de la vaga feminista i us animem a participar-hi.  
 
Volem una societat igualitària, justa, rica, equilibrada, integradora i lliure de violències 
masclistes. És per això que des dels nostres pobles i ciutats donem suport a la vaga 
laboral, per denunciar la bretxa salarial i la precarització laboral que pateixen les dones i 
reivindicar els seus drets econòmics i la dignificació dels treballs. Donem suport a la vaga de 
cures per posar en valor i donar visibilitat al treball domèstic no remunerat i reivindicar la 
coresponsabilitat real en les tasques de cura i el dret al temps personal. Donem suport a la 
vaga de consum per reclamar a les empreses que incloguin la visió de gènere i la lluita 
contra les desigualtats salarials; que la maternitat no sigui motiu d’expulsió ni discriminació 
en el món laboral.  
 
Donem suport a la vaga educativa perquè reivindiquem una educació pública, laica, 
inclusiva i feminista que faci créixer lliures nenes i nens. Cal educar els nostres infants en els 
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valors de la igualtat de gènere i posar en valor la lluita feminista i la perspectiva de gènere 
des dels primers trams educatius fins a la universitat.  
 
Les dones tenim el dret a viure lliures de violències masclistes. Cal eradicar la xacra de les 
agressions físiques i psicològiques. Denunciem qualsevol tipus de violència i discriminació 
sexista, així com qualsevol agressió per motius d’orientació o identitat sexual.  
 
Exigim el dret de totes les dones a viure en pau, sense exclusions ni racisme. Reclamem 
polítiques migratòries efectives per poder acollir totes les persones migrades, pel motiu que 
sigui, especialment dones, nens i nenes que queden desemparats davant múltiples 
vulneracions dels seus drets humans.  
 
Aquests són els grans reptes que tenim al davant i que hem d’assolir amb la col·laboració i 
complicitat de totes les institucions, dels agents socials i de les dones i els homes dels 
nostres pobles i ciutats. Només així podrem fer-los realitat.” 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 

passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia: 

 

Ordinari, per al dia  8 de març de 2019, a les 18:30 hores, amb l’ordre del dia següent: 
  

1. Aprovació de l’acta anterior. 

- Ple ordinari del dia 11 de gener de 2019. 

2. Aprovació acord condicions de treball empleats públics.  

3. Aprovació del pressupost de 2019 de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló.  

4. Moció de PDeCAT en suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa 

del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. 

5. Moció de PSC en suport a les mesures del pacte de l’Estat contra la violència de 

gènere. 

6. Moció d’ERC per la unitat contra el Feixisme i el Racisme. 

7. Precs i preguntes 

1. Aprovació de l’acta anterior: 
 

- Ple ordinari del dia 11 de gener de 2019. 

 
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i PSC, i 1 vot en contra per part d’ERC. 
 
2. Proposta d’acord d’aprovació de l’acord de condicions de les empleades i empleats 

públics de l’ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE LES 
EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE 
CERVELLÓ 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist l’acta final de la signatura d’aquest acord de data 27 de febrer de 2019 pel qual s’acorda 
que, per part de l’alcalde, s’elevi al Ple de la  corporació aquest conveni a efectes de la seva 
aprovació. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat al que estableix l’art. 22.2. apartats e) i i), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’art. 90 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors i el Decret de la 
Generalitat de Catalunya 326/1998, de 24 de desembre. 
 
Es proposa al Ple d’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar l’acord de condicions de les empleades i empleats públics de l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló pels anys 2019-2020. 
 
Segon: Donar trasllat del text del conveni, així com dels documents que es requereixin, al 
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva 
inscripció en el Registre de Convenis corresponent així com per disposar-ne la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Votació: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3. Proposta d’acord d’aprovació provisional del pressupost municipal per a l’exercici 

2019 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
PER A  L’EXERCICI 2019 

Vist el  projecte de Pressupost General de la corporació i l’informe del secretari de data 20 
de febrer de 2019 per a l’exercici 2019. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el pressupost municipal i la plantilla per a l’exercici 2019 
en els termes  que figuren en el document annex a aquest acte.  
 
Segon.-  Sotmetre el procediment a informació pública mitjançant edicte al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província durant el termini de quinze dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. Durant 
aquest termini es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el mateix sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 
Votació: 6 vots a favor per part de la LPS i PSC, i 5 vots en contra per part de PDeCAT 
d’ERC. 
 
 
4. Moció de PDeCAT en suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa 

del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. 

“Moció en suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa del Patrimoni 

Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO 

Atès que la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la candidatura de la 

sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la 

UNESCO. 
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Atès que en aquesta llista estan inscrits, entre d’altres, la Patum de Berga, els castells, el 

cant de la Sibil·la, el Misteri d’Elx, la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, les 

Falles de València, les falles del Pirineu i la dieta mediterrània. 

Atès que la candidatura s’emmarca en el treball de la Confederació per reforçar la vitalitat 

del món sardanista i de difondre la sardana a Catalunya i arreu del món. 

Atès que la Llista Representativa és una figura prevista dins de la Convenció per a la 

Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i per a accedir-hi cal demostrar que es 

compleixen els cinc requisits següents: 

1. Ser patrimoni cultural immaterial d'acord amb la definició de la Convenció. La 

sardana compleix clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que les 

persones que la mantenen viva consideren que forma part del seu patrimoni 

cultural immaterial. Es transmet de generació en generació des de fa segles i infon 

a les persones que la practiquen un sentiment d'identitat i de continuïtat. A més, és 

absolutament compatible amb els instruments internacionals de drets humans i 

amb el desenvolupament sostenible. 

2. Que la inscripció a la Llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la 

importància del patrimoni cultural immaterial. En realitat el treball que s’està fent 

per a la candidatura ja està contribuint a aquesta sensibilització. Per altra banda, 

una inscripció a la Llista sempre desperta una gran atenció mediàtica i genera un 

gran nombre de notícies en els mitjans de comunicació, que contribueixen a 

aquesta sensibilització. A més, de cara a l’expedient es proposaran altres accions. 

3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació ja està 

prenent moltes mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment d’aquest 

criteri, es tracta d’explicar de manera clara tot el que s’està fent en formació, 

ensenyament, difusió, organització, finançament, etc., i pensar en noves iniciatives 

de futur que cobreixin o reforcin els aspectes menys potenciats, com podria ser la 

recerca. 

4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni el seu 

consentiment lliure, previ i informat. A més, totes les persones que formen el 

moviment sardanista poden aportar idees sobre com sensibilitzar la societat sobre 

el valor del patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de salvaguarda a 

preveure per a la sardana. 

5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural 

immaterial. Aquest és un aspecte administratiu que essencialment correspon a la 

Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Cal tenir 

en compte que la sardana ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de 

Catalunya i està declarada element festiu patrimonial d’interès nacional. 

Tanmateix, també s'intentarà que la sardana sigui inscrita en inventaris de menor 

abast territorial, ja sigui comarcal, municipal o altre, per reforçar el compliment 

d'aquest criteri. 

Atès, que la sardana, per tant, compleix plenament els requisits establerts i per tant l’èxit de 

la candidatura només dependrà de l’esforç i la cura que s’hi posi. 
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Per tot l'esmentat fins ara, el Grup Municipal del Partit demòcrata de la Palma de Cervelló,  

proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

ACORDS 

Primer.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni 

Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO, que està impulsant la Confederació 

Sardanista de Catalunya. 

Segon.- Traslladar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, a l’Ens de 

l'Associacionisme Cultural, a l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, a la Direcció General 

de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, al 

Govern espanyol, i a la Conferència General de la UNESCO.” 

 
Votació: Aprovat per unanimitat. 
 
5. Moció de PSC en suport a les mesures del pacte de l’Estat contra la violència de 

gènere. 
 
“MOCIÓ DEL PSC DE SUPORT A LES MESURES DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'aprovació per part del  ple del Congrés dels Diputats de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar un 

revulsiu, en tots els seus aspectes, de les polítiques de la violència contra les dones, pel fet 

de ser-ho, consolidant-se, com a model internacional després de la seva entrada en vigor. 

 

De fet, Espanya va rebre a Ginebra un dels esments d'honor del Premi de Polítiques de 

Futur (Future Policy Award 2014) que l’ ONU Dones, World Future Council i la Unió 

Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixin posar 

fi a la violència exercida contra les dones i les nenes, una violència que qualifiquen com una 

de les formes més generalitzades d'abús contra els drets humans. 

 

L'esmentada Llei Integral estatal, i la d'àmbit català, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de 

les dones a erradicar la violència masclista, són els dos instruments legals amb els quals 

ens hem dotat per a lluitar contra la violència masclista que amenaça la llibertat i la seguretat 

de les dones. 

 

El 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per unanimitat, una 

Proposició no de llei per la qual s'instava el Govern a promoure la subscripció d'un Pacte 

d'Estat en matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la nació, les Comunitats 

Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia i la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies, que continuï impulsant polítiques per a l'erradicació de la violència sobre les 
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dones com una veritable política d'Estat. El Congrés, en la seva sessió plenària del 28 de 

setembre de 2017, va aprovar, sense cap vot en contra, l'Informe de la Subcomissió per a un 

Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. 

 

D’altra banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre de 2016, la 

creació d'una Ponència que estudiés i avalués, en matèria de violència de gènere, els 

aspectes de prevenció, protecció i reparació de les víctimes, analitzés l'estratègia per a 

aconseguir i implementar un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i examinés la Llei 

orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de setembre de 2017, el Ple del Senat va 

aprovar, per unanimitat, l'Informe de la Ponència d'Estudi per a l'elaboració d'estratègies 

contra la violència de gènere. 

 

Els informes de Congrés i Senat, contenen un conjunt de propostes per a prevenir i 

combatre la violència contra les dones i la violència domèstica, i per a millorar en la resposta 

que, des de les Institucions, es proporciona a les dones víctimes i a les seves filles i fills 

menors o als menors sota el seu guarda, tutela o acolliment. 

 

Comptem, per tant, amb un gran acord polític i social, que recull el compromís de la societat 

en la lluita contra la violència de gènere, que ha deixat de ser un assumpte privat per a 

esdevenir  una qüestió d'estat. Un pacte necessari davant les dades esgarrifoses sobre la 

violència que suporten les dones pel fet de ser-ho i de la qual també es veuen afectats els 

seus fills i filles. 

 

Una de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere planteja la necessitat 

d'adoptar les modificacions legals oportunes perquè l'Administració local pugui dur a terme 

actuacions de promoció de la igualtat entre homes i dones, i també contra la violència de 

gènere, ja que es tracta de l'administració més pròxima a la ciutadania i, per tant, a les 

víctimes. En aquest sentit, es planteja que aquestes qüestions han de formar part del 

catàleg de matèries recollit com de competència pròpia dels municipis en l'article 25.2 de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  

 

Per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per a permetre el 

desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere. Aquesta reforma va ser duta a 

terme pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per  desenvolupar el 

Pacte d'Estat contra la violència de gènere. 

 

Segons l'última macroenquesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri de 

Sanitat i Igualtat: 



7 

 

 

 El 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència de gènere alguna 

vegada en la seva vida, la qual cosa en termes absoluts suposa 2,5 milions de dones 

a Espanya. 

 El 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any. 

 El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència. 

 Però, només el 28,6% va presentar denúncia.  

 

Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si sols la necessitat de polítiques 

específiques, també hi ha unes altres que van indicant els canvis que s'estan produint, entre 

elles: 

 

 El 77,6% han aconseguit sortir de la violència de gènere. 

 El 45% han acudit a algun servei d'ajuda mèdica, social o legal. 

 

No obstant això, malgrat la utilitat i del reconeixement internacional rebut per la llei integral, 

de l'important procés de presa de consciència social que s'ha produït al nostre país sobre la 

gravetat de la violència contra les dones i el gran obstacle que això suposa per a la 

convivència democràtica, malgrat tot això, avui, algunes forces polítiques plantegen una 

demolició de tota l'estructura de prevenció, atenció i protecció de les dones víctimes de 

violència masclista i per a això compten amb la complicitat de partits polítics disposats a 

laminar el dret de les dones a una vida lliure de violència; com si 976 dones assassinades 

des que tenim dades, i una mitjana de 150.000 denúncies anuals per maltractament no 

fossin raons suficients per a rebutjar i aïllar els qui sense embuts fan del masclisme la seva 

bandera política. 

 

El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret exigeix un 

compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro d'una 

política sostinguda per a erradicar la violència de gènere. No podem, no hem de posar en 

perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles. 

 

Així ho exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben que en 

aquesta matèria només s'aconsegueixen avanços si hi ha un compromís de totes les forces 

polítiques i socials per a col·locar en l'agenda política la lluita contra totes les formes de 

violència contra les dones. 

 

Per totes aquestes raons, es fa necessari augmentar els esforços contra la violència de 

gènere, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els qui els donen 
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cobertura política, i exigir que es reforci el sistema de protecció per a les dones víctimes i es 

desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen en el Pacte d'Estat en matèria 

de violència de gènere. 

 

Per tot això, el Grup Socialista presenta aquesta MOCIÓ i demana al Ple de l’Ajuntament de 

la Palma de Cervelló el seu suport. 

 

PROPOSTA DE MOCIÓ 

 

1. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte d'Estat en 

matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, el 

problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que és 

fruit d'una cultura i educació profundament antidemocràtica i que parteix de la idea de 

la superioritat de l'home sobre la dona.  

2. Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el seu 

compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors. 

3. Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o 

menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència 

masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes. 

4. En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb 

formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de les 

dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim 

risc d'agreujar el problema. 

5. En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es compromet 

a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere i la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en coordinació 

amb tots els poders públics.” 

 
Votació: Aprovat per unanimitat. 
 
6. Moció d’ERC per la unitat contra el Feixisme i el Racisme. 
 
“MOCIÓ PER LA UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 26 d'octubre de 1966 l'Assemblea General de Nacions Unides va proclamar el dia 21 de 

març com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, en record de la 

matança de Sharpeville (Sud-àfrica el 1960) i en la qual la policia va obrir foc contra una 

manifestació anti-apartheid, assassinant a 69 persones ), totes elles persones negres, 

recordant que la discriminació racial constitueix un atemptat contra la dignitat humana i 
reafirmant, que els principis d'igualtat i no discriminació formen part dels drets humans 

fonamentals. 
L'Estat espanyol està molt lluny de plasmar les recomanacions dels organismes 



9 

 

internacionals (incloent a la Comissió Europea i el Consell d'Europa) contra el Racisme i la 
Xenofòbia. 

A més, la situació a les fronteres segueix sent de barbàrie: les devolucions en calent a la 
frontera sud, la vulneració dels drets dels refugiats i les refugiades, les morts a la 
Mediterrània... i també el racisme impregnat en la nostra societat: la islamofòbia als mitjans, 
les identificacions per perfil ètnic o les persecucions policials. 

Juntament amb això, volem expressar la preocupació per l’alarmant resultat de les eleccions 
andaluses —amb la pujada del partit d'extrema dreta, VOX—  que se suma a les victòries de 
Trump als EUA i de Bolsonaro al Brasil, al costat de  l’ augment electoral  institucional de 
l’extrema dreta a Europa i Àsia, les mobilitzacions feixistes arreu d’Europa i l'auge dels 
discursos d'odi a escala mundial. 
Tot això evidencia el que feia temps que des de molts espais es venia anunciant: el 
creixement de l’extrema dreta és una realitat i cal fer-hi front. 

L'administració local, com a administració de més proximitat a la ciutadania, ha de garantir, 
juntament amb altres administracions, polítiques públiques que garanteixin la cohesió social, 
la convivència, la igualtat i l'efectivitat de drets (drets fonamentals, drets humans, drets 
socials, drets individuals i drets col·lectius) i llibertats. 

Per tot això, l'Ajuntament de la Palma de Cervelló es compromet a prendre els següents 
 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Prevenir i denunciar fets i situacions que suposin odi i / o discriminació a persones 
i / o col·lectius per raó del seu lloc d'origen, ètnia, sexe / gènere, orientació sexual, creença 
religiosa i / o diversitat funcional . 
 
SEGON. Prevenir i combatre pràctiques de racisme institucional en el conjunt de 
l'administració municipal i de les seves treballadores i treballadors públics incloent les 
policies locals, així com denunciar les pràctiques de racisme institucional que observi i / o 
conegui es produeixin en altres administracions. 
 
TERCER. No cedir ni l'espai públic ni equipaments públics municipals a grups / 
organitzacions que, trencant la convivència, promoguin l'odi i / o discriminació dalt 
esmentats. 
 
QUART. Col·laborar i fomentar de manera proactiva, amb les entitats de la Palma o altres, 
en l'organització d'activitats que es proposin en el marc d'aquest context 
 
CINQUÈ. Notificar l’aprovació d’aquesta declaració a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme” 

Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i ERC, i 1 vot en contra per part d’PSC. 
 
 
7. Precs i preguntes 
 
Consten a la gravació digital del Ple.  
 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 22.20 h, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 


