
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 06/12 
 
Data: 12 d’octubre de 2012 
Hora d’inici: 20:00 
Hora de finalització: 20:30 
 
Assistents: 
 
Alcaldessa: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) 
Regidors: 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Josep Bertran i Company (CiU) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Maria Muñoz Vilanova (CiU) 
- Marc Graus i Ballús (CiU) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusen l’assistència: 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
 
 La Sra. presidenta declara oberta la sessió i es passen a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 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. 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  
PLE MUNICIPAL DEL DIA 12 D’OCTUBRE DE 2012 

 



 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del 
text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, 
així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
  



Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica 

Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries 

Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció 
de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local.  

Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius 

Ordenança fiscal núm. 11, annex 3 reguladora del preu públic pel lloguer de 
la pista poliesportiva i camp de futbol 7 

Ordenança fiscal núm. 11, annex 4 reguladora del preu públic pel servei de 
Centre de dia i de serveis 

Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estíntols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació 
del servei d’escola bressol  

Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació 
del servei de teleassistència i banc 
d’ajuts tècnics 

 Les modificacions de les tarifes es concreten de la següent manera: 
 
* Ordenança núm. 3. S’estableix una bonificació voluntària. 
Tots els vehicles que tinguin un motor híbrid que permeti que les emissions de 
CO2  no superin els 100 gr/Km i tots els vehicles de motor elèctric tindran una 
bonificació del 50 per 100 de la quota.  
* Ordenança núm. 7. Les tarifes que s’aproven són les mateixes que establirà 
properament el Consell Comarcal del Berguedà. 
 Al respecte, s’autoritza al secretari municipal perquè inclogui d’ofici 
aquestes tarifes en el text de l’acord, una vegada hagin estat aprovades pel 
Consell Comarcal. 
 Les tarifes a que fa referència el paràgraf anterior són les següents: 

Habitatges  Euros 

Per cada habitatge 
Per habitatge disseminat agrícola/ramader 
 

107,04 
58,70 

 
 Quota en euros 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada  despatx professional 147,28 
Epígraf segon. Allotjaments  
A)Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre 
estrelles, fins a 60 places comensals 
B) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre 
estrelles, de més de 60 places comensals 

396,26 
 

645,88 

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues 
estrelles, fins a 60 places comensals 

396,26 
 



D) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues 
estrelles, de més de 60 places comensals 

645,88 

E) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, fins a 
60 places comensals 
F)Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, 
de més de 60 places comensals 

396,26 
 

645,88 

G) Pensions i residències cases de pagès sense menjador 
H) Pensions i residències cases de pagès amb menjadors 
I) Cases de Colònies 
J) Càmping (per parcel·la) 
K) Residències gent gran fins a 80 places 
L) Residències gent gran de més 
M) Hospital 
N) Refugis, cases de pagès de més de 10 llits 
O) Campaments 

147,28 
396,26 
645,88 
17,68 

1.541,28 
2.180,80 
3.271,18 
249,88 
105,48 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació   
A) Supermercats, economats i cooperatives  
B) Supermercats fins a 500 m2 
C) Supermercats de més de 500 m2 

220,04 
396,26 

2.978,64 

D) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i 
hortalisses 
E) Magatzems a l’engròs en general 

 
645,88 
396,26 

F) Peixateries, carnisseries i semblants 
G) Botigues no alimentaries 

220,04 
175,98 

Epígraf quart. Establiments de restauració 
 

A)  Restaurants fins a 60 places comensals 
B)  Restaurants de més de 60 places comensals 

 
396,26 
645,88 

C)  Cafeteries, bars fins a 40 m2 
D)  Cafeteries, bars de més de 40 m2 
E)  Whisqueries, pub i tavernes 

220,04 
396,26 
396,26 

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles 
 

A) Cinemes i teatres 175,98 
B) Sales de festes,  discoteques, bingo 645,88 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de 
serveis 

 

A) Centres oficials 147,28 
B) Oficines bancàries 147,28 
C) Grans magatzems 645,88 
 
* Ordenança núm. 8. Les tarifes que es modifiquen són: 
- Per enterrament ................................................ 55 € 
- Per trasllat ......................................................... 55 € 
- Per expedició títol .............................................. 30 € 
- Per conservació ................................................. 16 € 
- Per cada nínxol de la 1ª i 4ª alçada ...................     600 € 



- Per cada nínxol de la 2ª i 3ª alçada ...................     735 € 
- Per nínxol vell ....................................................     310 € 
- Per lloguer d’un nínxol (tres anys) .....................     210 € 
- Per nínxols petits on  dipositar urnes ................      310 € 
* Ordenança núm. 10. Les tarifes que es modifiquen són les següents: 
- Per la realització de fotocòpies:  
Servei General Estudiants Entitats 
DIN A4 paper blanc 0,20 0,10 0,05 
DIN A3 paper blanc 0,25 0,16 0,08 
DIN A4 paper color 0,25 0,15 0,10 
DIN A3 paper color 0,35 0,26 0,18 
DIN A4 a tot color 0,75 0,60 0,30 
DIN A3 a tot color 1,00 0,80 0,30 
- Per còpies de documents en CD ..... 10 € 
- Tramesa de fax ................................. 1,00 € per pàgina 
- Recepció de fax ................................. 0,50 € per pàgina 
* Ordenança núm. 11, annex 3. Les tarifes passaran a ser : 
- Pel lloguer, sense llum,  del camp de futbol 7: 20,00 €/hora 
- Pel lloguer, amb llum, del camp de futbol 7:    30,00 €/hora 
- Fitxa per accedir a la pista poliesportiva : 5 € 
- Fitxa per accionar la llum de la pista : 10 €/hora 
* Ordenança núm. 11, annex  4. Les tarifes que s’aplicaran són: 
- Assistència al centre de dia durant tot el dia / mes .....  652,21 € 
- Assistència al centre de dia a mitja jornada / mes ......  364,62 € 
- Assistència habitual al centre de dia en caps de setmana / dia ..   32,00 € 
- Assistència esporàdica al centre de dia en caps de setmana/dia.   37,00 € 
- Assistència al centre de dia en dies alterns / dia ..............    31,00 € 
- Transport dins del municipi / mes ......................................  157,00 € 
- Transport fora del municipi / mes ......................................  188,00 € 
- Transport per un dia aïllat ....................................................     5,00 € 
- Transport per visita mèdica / hora .......................................     8,00 € + 
quilometratge, a 0,22 € per Km. 
- Menjador social: preu per àpat ............................................     6,30 €  
* Ordenança núm. 13. La tarifa queda així: 
- Per ocupació de terrenys públics amb materials de la construcció: 0,30 € per 
m2. I dia 
* Ordenança núm. 17. Les tarifes que s’aplicaran seran aquestes: 
 De gener a juliol 2013 A partir setbre. 2013 
-De 9 a 17 hores 125,00 144,00 
-De 9 a 13 hores 100,00 115,00 
-De 8 a 13 hores 115,00 132,00 
-De 13 a 17 hores 100,00 115,00 
-Hora extra/mes 31,00 36,00 
-Hora extra aïllada 5,70 6,50 
-Matrícula inici de curs 30,00 35,00 
-Reserva de plaça / mes 55,00 63,00 
* Ordenança núm. 19. Es modifiquen les tarifes, d’acord amb model que 
aprovarà el Consell Comarcal del Berguedà 



Tercer.-  Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització 
d’activitats administratives de competència local i aprovar les Ordenances 
fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen: 
 
--- Ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 
així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les 
revisions periòdiques. 
  
Les tarifes incloses dins d’aquesta ordenança són: 

- Per l’emissió d’informe urbanístic sobre compatibilitat .....   65,00 € 
- Pel procediment de concessió de llicència ambiental ...... 260,00 € 
- Pel procediment de comprovació de comunicacions ........ 130,00 € 
- Per la concessió de llicència d’obertura est. d’espectacles 260,00 € 
- Pel procediment de modificació no substancial ................. 130,00 € 
- Pel procediment de control inicial d’activitats ..................... 130,00 € 
- Pel procediment de control de la modificació d’activitats .. 130,00 € 

 
Quart- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012: 
 
Ordenança fiscal núm. 3 

 
reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica 

Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció 
de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local.  

Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius 

Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estíntols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació 
del servei d’escola bressol  

Ordenança fiscal núm. 20 reguladora dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els 
controls periòdics i les revisions 
periòdiques. 



 
Cinquè- Indicar que el text de l’ Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per la 
prestació del servei de gestió de residus municipals i de l’Ordenança núm.19, 
reguladora de la taxa per la prestació dels servei de teleassistència i banc 
d’ajuts tècnics coincideixen en tot allò que constitueix prescripció legal 
d’obligatòria i general aplicació amb el model proposat pel Consell Comarcal 
del Berguedà, que aprovarà i publicarà properament en el Butlletí oficial de la 
província de Barcelona. 
 
Sisè- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 
2012, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
 
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per prestació de 

serveis en cementiris locals, conducció 
de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local.  

Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius 

Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estíntols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació 
del servei d’escola bressol  

Ordenança fiscal núm. 20 reguladora dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els 
controls periòdics i les revisions 
periòdiques. 



Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
modificades 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 en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. alcaldessa explica el motiu dels 
increments, fent una menció destacada a l’establiment del sistema de fitxes per 
l’ús de la pista poliesportiva i camp de futbol-7 i de l’increment inevitable de les 
tarifes de la llar d’infants, produït per la disminució de la subvenció de la 
Generalitat. 
 La Sra. Rosalia Monroy diu que li hauria agradat de poder congelar totes 
les taxes, però també entén que en la situació actual, les coses són com són i 
no s’hi pot fer massa res per evitar els increments. 
 La Sra. Maria Muñoz justifica l’increment que es proposa per a les tarifes 
de la llar d’infants. 
 
2 – APROVACIÓ DE MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ D’UN ESTAT PROPI PER 
CATALUNYA 
 
Atès que : 

- El clam del poble català demana que ens adrecem al Parlament de 
Catalunya, i a tots els seus grups parlamentaris, per tal que la Cambra 
Catalana assumeixi, de forma unilateral i a tots els efectes, la plena 
sobirania de la nostra Nació, en la perspectiva de la constitució d’un 
Estat Català lliure, independent, democràtic i social. 

- La pertinença a l’Estat Espanyol provoca la greu situació social i 
econòmica que pateixen els veïns i veïnes de la comarca del Berguedà i, 
per extensió, a tot el poble de Catalunya. 

- Avui, a Catalunya, l’atur afecta a unes 700.000 persones; el 20 per 100 
de la població es troba al llindar de la pobresa; el 40 per 100 d’activitats 
econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa pels 
catalans més de 16.000 milions d’euros/any. 

- L’Estat Espanyol ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions 
econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així 
uns greus perjudicis al poble català, i sotmetent al descrèdit internacional 
les nostres institucions. 
 
 
 



- Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els 
desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació 
Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per 
al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels nostres 
ajuntaments. 

- S’anuncia, des del Govern Espanyol que, recentment es promouran 
grans canvis legals que, si es donen, atemptarien clarament contra 
l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món 
municipal català i dels serveis que aquest ha de prestar al conjunt de la 
ciutadania. 

- Catalunya ha de preservar, com a poble, els seus trets nacionals, la 
seva llengua, la seva cultura i el llegat de la seva història, tant pel que fa 
a l’acollida com al diàleg. 

- Davant d’aquest context crític que viu el país i la nostra comarca, 
entenem que des de la política actual cal actuar també amb valentia, 
fermesa i en defensa dels interessos col·lectius, generant un clima de 
confiança i esperança per tot el poble català. 

- En la consulta popular celebrada el dia 25 d’abril de 2010, el poble 
d’Avià va expressar de manera sobirana i compromesa un sentiment 
majoritari de la seva població a favor del seu desig de viure en un país 
lliure i independent, amb el 97 per 100 dels vots a favor, amb una 
participació del 36 per 100 del cens. 

 
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels 
veïns i veïnes d’Avià, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació 
de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les 
activitats empresarials i en més increment de l’atur i la pobresa de les 
classes treballadores que es proposa l’adopció dels següents acords : 
 
Primer. Instar al Parlament de Catalunya a que sotmeti a votació la 
declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya i/o convoqui un 
referèndum sobre la Independència de Catalunya, prioritàriament en el 
termini de la propera legislatura. 
 
Segon. Demanar que se sotmeti a la consideració del nou Parlament de 
Catalunya la necessitat d’emprendre accions com, entre d’altres les 
següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la 
propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual 
es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions 
públics, la constitució d’una administració fiscal i el finançament dels serveis 
i institucions públics, la constitució d’una administració fiscal i de justícia de 
Catalunya sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat 
internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura 
de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase 
de transició cap al nou Estat Català. 
 
Tercer. Instar al Parlament de Catalunya que acordi les mesures que cregui 
convenients per tal que ordenin la transició fins a la constitució formal de 
l’Estat Català i, en especial, les següents: 
 



- Que les banderes oficials siguin la local, la senyera i, fins al dia de la 
independència, també la bandera estelada. 
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials 
i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la 
vida pública o acadèmica catalana. 
- Que es demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de 
la Unió Europea, si es creu convenient, per a garantir un procés democràtic 
de transició cap a la Independència. 
 
Quart. Notificar aquests acords al President de la Generalitat, a la 
presidència del Parlament, als diferents grups parlamentaris i a l’Associació 
de Municipis per la Independència. 
 
Cinquè. Adherir-se a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents 
accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 
 
Sisè. Apel·lar a l’esperit cívic de tota Europa, inclòs l’Estat Espanhyol, per 
tal que s’imposi una resolució democràtica i s’avanci en els ideals de la pau, 
el treball, la l’amistat i la germanor entre tots els pobles del món. 
 
Setè. Declarar moralment Avià territori català lliure i sobirà. 
 
Vuitè. Penjar al balcó de l’Ajuntament la bandera estelada. 
 

 La proposta és aprovada per 8 vots a favor i 1 abstenció (Rosalia 
Monroy). 
 
 En el torn de paraules, la Sra. Monroy exposa els motius de la seva 
abstenció: considera que cal anar cap a una Europa unida i el que ja hauria 
hagut de ser des de bon principi una unió social i pensa que ara dividir, 
trencar... ens farà mal. Opina que el problema real és la situació de catàstrofe 
social que s’està vivint i, després de rumiar-hi molt i encara que la pugui 
perjudicar políticament pensa que s’ha d’abstenir. 
 La Sra. alcaldessa opina que des de Madrid s’està empenyent a fer 
aquest pas, per tots els comentaris que arriben des del mateix Govern, el qual 
si tingués el mínim interès en arribar a un acord , tindria paraules conciliadores i 
no atiaria el foc. Tanmateix opina que, a la vista de com estan les posicions, no 
cal fer cap pas enrere i cal  ser d’Europa, però essent-hi lliures. 
 La Sra. Monroy, diu que cal mirar a Brusel·les, però sense trencar; 
recorda que la resposta de la resta del Canadà cap a la pretensió del Quebec 
va ser de demanar que no marxi, també esmenta el model federal d’Alemanya i 
que si s’arriba a fer un referèndum hauria de ser dins de la llei. 
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