AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 02/2018
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 4 DE JUNY
DE 2018
A Puigdàlber, a les 20:20 hores del dia 4 de juny de 2018, es reuneixen a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, els regidors i regidores electes que més avall s’esmenten,
prèvia convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió ordinària per a tractar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària accidental de la
Corporació, M. Teresa Vallès Esteve.
REGIDORS ASSISTENTS
David Masdeu Baques, alcalde (CIU)
Miquel Vallès Esteve, 1r tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, d’actes del Ple: Acta 10_17 del 18/12/2017 i Acta 01_18
del 12/02/18.
2. Donar compte de Decrets d’alcaldia: 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018,
05/2018.
3. Aprovació, si escau, de la proposta de tancament del registre de parelles de
fet.
4. Aprovació, si escau, de la Moció presentada pel grup de ERC, per recuperar el
poder adquisitiu del sistema públic de pensions.
5. Aprovació, si escau, de la Moció presentada pel grup de ERC, per
l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
6. Aprovació, si escau, de la Moció presentada pel grup d’ERC, de denúncia a la
criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’estat espanyol.
7. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde, David Masdeu Baqués, obre la sessió.
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1.
Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple de la sessions anteriors: Acta
10/2017 i Acta 01/2018
A continuació l’Alcalde David Masdeu dona pas al següent punt de l’ordre del
dia, l’aprovació de les actes de les sessions del PLE 10/2017, de 18 de desembre
de 2017 i 01/2018 de 12 de febrer de 2018.
El Sr. Pere Tutusaus sol·licita que en l’acta del Ple 01/2018, en el seu punt 2, es faci
constància expressa que es va deixar sobre la taula i que es va posar en qüestió
la possible causa d’abstenció de l’alcalde i de la Sra. Laura Peñas, en l’aprovació
del punt de la modificació del POUM inclosa en l’ordre del dia i de la sol·licitud
d’informe jurídic sobre aquest extrem. Efectuada aquesta precisió, les actes
resulten aprobades per unanimitat dels regidors assistents.
2.
Donar compte de Decrets d’alcaldia 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018,
05/2018.
A continuació l’Alcalde David Masdeu dona pas al segon punt de l’ordre del dia,
donar compte dels decrets d’Alcaldia 01/2018 a 05/2018.
A continuació el secretari dona lectura breu dels decrets.
Finalitzada la lectura, el Ple es dona per assabentat.
3.

Aprovació, si escau, tancament del registre de parelles de fet.

L’Alcalde aborda el següent punt de l’ordre del dia, l’aprovació de la proposta
de tancament del registre de parelles de fet.
A continuació l’Alcalde sotmet a aprovació la proposta,
“Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de Puigdàlber de data 24 d’abril de 2002 es va
crear el Registre municipal d’unions civils, en les quals s’incriuen voluntàriament les parelles
que conviuen sense haver contret matrimoni, tant heterosexual com del mateix sexe, que va
entrar en funcionament el dia 2 de maig de 2002.
Atès que el DECRET LLEI 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles
estables, va aprovar la creació del Registre de parelles estables, que està adscrit al
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de dret civil.
Atès que en el Registre de parelles estables s’inscriuen les escriptures públiques de constitució
de les parelles estables, com també les actes de notorietat relatives als supòsits regulats per
l’article 234-1, a) i b) del llibre segon del Codi civil de Catalunya, sense que entre ells figuri la
inscripció en registre de parelles de fet municipals
Amb la finalitat d’evitar confusions i malentesos per l’existència de múltiples registre de
parelles de fet es creu oportú el tancament del Registre municipal.
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents Acords:
Primer.- Tancar el Registre de parelles de fet de l’Ajuntament de Puigdàlber.
Segon.- Les inscripcions contingudes en el registre de parelles seran conservades als efectes
que considerin oportuns els inscrits.
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú”

Per part dels regidors es proposa que es comuniqui a totes les persones inscrites en
el Registre quin són els tràmits que han de realitzat per estar correctament inscrits
en un futur.
La proposta resulta aprovada per unanimitat.

4.
Aprovació, si escau, de la Moció presentada pel grup d’ERC, per recuperar
el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.
El senyor Alcalde explica el contingut i finalitat d’aquesta moció, el text de la qual és
el següent:
“MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per
haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la finalitat
d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions
contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la
seva dotació amb el excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins
arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any, ha anat disminuint la guardiola de les
pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que te el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actual cotitzacions a la Seguretat Social.
Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de les relacions laborals i sindicals
a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar el
problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda
a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions
sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resulta de la
progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada del govern del
PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta el
període de cotització per als seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui trial per
al càlcul l’opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, be comptant
tota la seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han
deixat de ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals,
tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores sinó
que s’han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora i sense
objectius que revertissin en les condicions laborals de les persones i en la seva futura situació
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de pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l’escenari per
privatitzar part de la pensió de jubilació.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures
que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del
problema, que no es altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Puigdàlber proposa
d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: les
pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar els
canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.
Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha adoptat en
molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions més baixes.
Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques retributives
superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors
s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.
Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes
laborals realitzades pel PP i el PSOE.
Cinquè. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes puguin
recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist minvat per
la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.
Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la
persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps
parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació.
Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives com de
gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant
la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al
pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de
previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta gent
treballadora durant molts anys sense un acord amb els agents socials.
Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de
relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure els
ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala
gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.
Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment
a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compensi la
diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels
Pressupostos Generals de l'Estat.
Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al Parlament
de Catalunya.”

La Moció resulta aprovada per unanimitat.
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5.
Aprovació, si escau, de la Moció presentada pel grup d’ERC, per
l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva
antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol.
El senyor Alcalde explica el contingut i finalitat d’aquesta moció, el text de la qual és
el següent:
“MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA
DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada
repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a
tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol
signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular
empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a
ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de
vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la
recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment
incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i
inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del
segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que
continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les.
Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells
representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de
les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de
la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de
bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí,
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart,
Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat
democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens
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mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple
exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a
súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Puigdàlber
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos
a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels
drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Puigdàlber a defensar els drets fonamentals, civils, polítics,
la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del
Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr.
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la
plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona,
a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), l’aprovació de la present moció.”

La Moció resulta aprovada per unanimitat.
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6.
Aprovació, si escau, de la Moció presentada pel grup d’ERC, de denúncia
a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat espanyol.
El senyor Alcalde explica el contingut i finalitat d’aquesta moció, el text de la qual és
el següent:
“MOCIÓ DE DENÚNCIA A LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR PER PART DE L’APARELL DE L’ESTAT
ESPANYOL.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes socials
oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
“En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist
com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzarnos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les forces repressores de l’estat
espanyol, pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a nosaltres i posarnos al punt e mira de la persecució política i poder justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del règim, no tenen miraments en inventar una suposada “kale
borroka” que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l’existència d’un poble unit,
alegre i combatiu. Els hi fa por que es practiqui el pacifisme actiu com a mètode de
transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el país. Tenen por de
que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els recursos
econòmics, I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador: la
construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres,
colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres,
carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ....els CDR som el poble i som aquí per
construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització, sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells
poders fàctics d’un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al carrer,
des de l’acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!”
Per tots aquest motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Puigdàlber, proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Puigdàlber considera una forma de acció política absolutament
legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta,
pròpia d’una democràcia madura.
Segon. L’Ajuntament de Puigdàlber denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els
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Comitès de Defensa de la República, vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics
dels ciutadans.
Tercer. L’Ajuntament de Puigdàlber denuncia la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat
ideològica, la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes en forma de
República.
Quart. Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes.”

La Moció resulta aprovada per unanimitat.
7.

Precs i preguntes.

Finalment l’Alcalde obre el torn de precs i preguntes.
El regidor Miquel Vallès exposa que s’està preparant una reunió informativa pels veïns
i veïnes en que, entre d’altres coses, s’explicarà el projecte d’Urbanització de
l’Avinguda Mercè Torrescassana que ja es troba en exposició pública. Explica que el
problema principal es troba en les diferents opinions que hi ha pel que respecta a la
zona d’aparcament perquè hi ha veïns i veïnes que no el volen al solar que ha
quedat després de l’enderroc del magatzem de Can Ferran. Si bé també comenta
que hi ha opinions favorables perquè això afavoriria la retirada dels vehicles aparcats
a la zona de l’Avinguda Cataluna, entre l’Ajuntament i la Plaça Sant Andreu.
Per part de la regidora Lourdes Garcia proposa de valorar si seria possible, si es retira
l’aparcament en el tram esmentat de l’Avinguda Catalunya, el posar un
aparcament de minúsvalid davant el Consultori Mèdic per possibles persones que
tenen necessitats especials.
A banda del tema d’aparcament per part del regidors assistents també es planteja
la possibilitat de fer una circumval·lació a la zona dreta de l’Avinguda Mercè
Torrescassana que afectaria als carres Manel Parellada, Anselm Clavé i Pau Casals.

I sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la present sessió, aixecant-se
la sessió a les 20:48 hores. I per a què quedi constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc aquesta acta amb el vist i plau del President, a Puigdàlber, a 4
de juny de 2018
Vistiplau
L’Alcalde

La Secretària-acctal.

