
 

    
      AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm.: 09/15 
 
Data: 2 de novembre de 2015 
Hora d’inici: 21:04 
Hora de finalització: 21:40 
 
Assistents: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) (alcaldessa) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Carles Navarro i Solsona (SA) 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- Marc Graus i Ballús (CiU)  
- Francesc Mas i Vidal (CiU) 
- Josep Subirana i Jové (ERC) 
- Mai Alsina i Galán (ERC) 
- Adrià Rebolledo i Garcia (ERC) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
 La Sra. alcaldessa declara oberta la sessió i  es passen a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia: 
 
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 2 DE NOVEMBRE DE 2015 

 



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 
 
A C O R D S 
 
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 2016 i següents, així com el seu text refós. 
 



Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 
el seu text refós:  
 
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
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 i altres residus urbans 
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora dels preus públics, en l’apartat 4 

referent al Centre de dia 
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació del servei 

d’escola bressol 
Ordenança fiscal núm. 18 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis 

en la piscina municipal 
 Les modificacions proposades afecten a les tarifes, que es concreten de 
la següent manera : 
 
Ordenança fiscal núm. 1 
 
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
...... 
2. El tipus de gravamen serà el 0,85 per cent quan es tracti de béns urbans i el 
0,30 per cent quan es tracti de béns rústics.  
Ordenança fiscal núm. 3 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  

b) 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 75 per 100 de la quota. 

 
Ordenança fiscal núm. 7 
 
 Les tarifes que s’estableixen són les següents 
 

Habitatges  Euros 

Per cada habitatge 
Per habitatge disseminat agrícola/ramader 

113,98 
62,48 

 
 Quota en euros 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada  despatx professional 156,88 
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 

422,06 
 

687,96 

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

422,06 
 



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

687,96 

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 

422,06 
 

687,96 

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 

156,88 
422,06 
687,96 
18,86 

1.641,64 
2.322,80 
3.484,16 
266,16 
113,16 

 
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació  

 

A) Supermercats, economats i cooperatives  
B) Supermercats fins a 500 m2 
C) Supermercats de més de 500 m2 

232,06 
422,06 

3.508,92 

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

 
681,16 
422,06 

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

234,38 
188,42 

Epígraf quart. Establiments de restauració 
 

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

422,06 
687,96 

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

234,38 
422,06 
422,06 

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles 
 

A) Cinemes i teatres 188,42 
B) Sales de festes,  discoteques, bingo 687,96 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis 
 

A) Centres oficials 156,88 
B) Oficines bancàries 156,88 
C) Grans magatzems 687,96 
D) Altres locals no expressament tarifats 113,98 
 
Ordenança fiscal núm. 11.4 
 
Les tarifes que s’ aplicaran són : 
 
Concepte 

 
 

Preu (€) 

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 124,00 
Transport des de Berga / mes 
Transport des d’altres municipis / mes 

157,00 
188,00 

Transport per un dia aïllat 5,00 
Menjador social : preu per 1 àpat 6,30 
Transport per visita mèdica / per hora i quilometratge 8 + 0,22 
 
Ordenança fiscal núm. 17 
 
Article 6. Quota tributària 
 
…. 
 Tindran un descompte del 25 % quan assisteixin a la llar d’infants 3 
germans al mateix temps i del 15 % quan ho facin 2 germans 
 
Ordenança fiscal núm. 18 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 

S’aplicarà una bonificació del 15 % respecte dels abonaments adquirits 
per persones que disposin de títol de família nombrosa o monoparental en 
vigor, que s’haurà d’acreditar presentant el corresponent carnet. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 Euros 
1. Entrada general  
- Menys de 4 anys 0 
- De 5 a 16 anys i + de 65 anys 2,50 
- De 17 a 64 anys 3,50 
- 15 serveis de 5 a 16 anys i + de 65 anys 25,00 
- 15 serveis de 17 a 64 anys 35,00 
- 30 serveis de 5 a 16 anys i + de 65 anys 30,00 
- 30 serveis de 17 a 64 anys 50,00 
2. Abonaments temporada  
- De 5 a 16 anys i + de 65 anys 40,00 
- De 17 a 64 anys 60,00 
- Abonament familiar : màxim 4 persones 150,00 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 



Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o 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 o resultin afectats, 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, el Sr. Adrià Rebolledo explica les 
modificacions que es plantegen, destacant la rebaixa de l’impost de circulació 
per a vehicles híbrids i elèctrics. 

Els Srs. Llorenç Altozano i Francesc Mas comenten la regularització 
cadastral de granges i coberts que ha fet últimament el Cadastre i demanen 
quina incidència tindrà en la recaptació, responent el secretari que no arribarà 
als 20.000 € d’increment en la rústega i uns 40.000 € en la urbana, tot i que 
dependrà de les al·legacions que s’acceptin. 
 
2 – MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS I 
EXECUCIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA 
 
 El Ple de l’Ajuntament d’Avià, en sessió de 27 de gener de 2009 va 
aprovar inicialment l’Ordenança especial reguladora de la neteja, tancament de 
terrenys i solars, que va quedar aprovada definitivament en no presentar-se 
reclamacions durant el període d’informació pública. Aquesta ordenança es va 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 2 de juny de 
2009. 
 Atès que s’ha considerat necessari incloure, dintre de les obligacions del 
propietaris de solars situats en sòl urbà, la construcció al seu càrrec de les 
voreres que donen a façana de via pública, s’ha introduït la modificació en 
aquest sentit i s’ha refet el text de l’ordenança a la normativa actual. 
 Atès que la competència per a l’aprovació d’aquesta modificació 
d’ordenança és del Ple, de conformitat amb l’article 52.2.d) de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 Atès el procediment d’aprovació previst a l’article 178 del mateix text 
legal i a l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es 
proposa al Ple els següents acords: 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança municipal 
reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys i solars i execució 
de la pavimentació de la vorera. 



Segon. Exposar al públic l’expedient pel termini de trenta dies, mitjançant 
anunci en el BOPB, el DOGC i en el diari El Punt Avui, als efectes d’examen i 
presentació de reclamacions. 
Tercer. Considerar aprovada definitivament l’ordenança, sense necessitat de 
nou acord, si no es presenta cap escrit de reclamació durant el termini 
d’exposició pública. 
Quart. Publicar el text íntegre de l’ordenança al BOPB una vegada estigui 
aprovada de forma definitiva. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions el Sr. Rebolledo explica que el motiu principal 
d’aquesta modificació és poder obligar als propietaris de solars a pavimentar 
les voreres. En aquest sentit explica que ja s’han pavimentat trams als carrers 
Indústria i Ronda de Queralt i està pendent un tram al Serra Hunter.  
 
3  – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ABONAMENT AL PERSONAL DE 
LA CORPORACIÓ D’UNA SEGONA PART DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA 
DE DESEMBRE DE 2012 
 
Atès que en el Reial Decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es 
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de 
l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a 
l’economia, s’estableix que les diferents administracions públiques hauran 
d’abonar dins de l’exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de 
caràcter extraordinari l’import de la qual serà equivalent a 48 dies o el 26,23 per 
cent dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de 
la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic 
o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, 
per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
Atès que la competència en matèria de retribucions correspon al Ple, d’acord 
amb l’article 52.2.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar l’abonament al personal de la corporació que hi tingui dret, del 
26,23 per cent de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 
2012. 
 
Segon. Sol·licitar als Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de 
Barcelona que realitzi els càlculs per determinar la nòmina d’aquesta paga 
extraordinària. 
 
Tercer. Incorporar en el pressupost de 2015 l’import d’aquesta nòmina. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 



4 - APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST 03/15 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 23 de febrer de 2015, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2015, acord que va resultar 
definitiu, en no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública. 
Vista l’evolució de les despeses comptabilitzades fins el moment, es constata la 
conveniència d’ampliar algunes aplicacions pressupostàries perquè puguin 
incloure-s’hi totes les operacions de l’any.  
 
Atès el que disposa l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient 03/15 de modificació del pressupost 
municipal de 2015, mitjançant el suplement de crèdits per un import total de 
52.933,45 €, procedent 20.000 € de traspàs d’altra partida i la resta: 32.933,45 
€ del romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de 2014. 
 
Segon. Exposar al públic l’expedient pel termini de quinze dies, amb publicació 
d’edicte en el BOPB . 
 
Tercer. Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no es 
presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, el Sr. Llorenç Altozano demana si se’ls pot 
explicar el motiu dels canvis. 
 La Sra. alcaldessa diu que hi ha 9 partides que fan referència a 
l’increment per la paga extra; hi ha un increment de 10.000 € per la via pública; 
5.000 € més per camins, perquè s’ha passat la motoanivelladora i ha pujat més 
del que hi havia pressupostat. 
 El Sr. Altozano demana els 10.000 € de la via pública perquè són, 
responent-li l’alcaldessa que per les senyalitzacions fetes darrerament i les 
bandes reductores. 
 El Sr. Altozano demana si aquestes modificacions es recolzen en cap 
estudi, responent-li la Sra. alcaldessa que l’empresa que realitzà la feina va fer 
l’estudi i el pressupost, però la base era el pla de mobilitat que es va fer el 
2008. 
 El Sr. Altozano diu que el pla de mobilitat no parla de zones 20, sinó de 
zones 30. 
 El Sr. Josep Subirana respon que hi ha moltes coses del pla de mobilitat 
que no es poden fer i altres que sí i han fet les que els semblava que eren més 
lògiques. 
 El Sr. Altozano opina que el que s’ha fet no s’assembla gens al que diu 
el pla de mobilitat i que hi hauria d’haver un informe del tècnic municipal que 
justifiqui aquest canvi de criteri. 
 



 El Sr. Subirana diu que en parlà amb l’arquitecte municipal per conèixer 
la seva opinió, amb tècnics de la Diputació i amb els de l’empresa Tràfic i 
Serveis i es veié el que es podia fer amb pocs diners, ja que segons el pla de 
mobilitat un sol pas elevat costava 13.000 €, quan ara se n’han gastat 15.000 €, 
amb IVA inclòs, que suposa menys de l’1% del pressupost i que si es reparteix 
entre els 8 o 10 anys que durarà això, representa un 0,1% anual en millora la 
seguretat viària. 
 El Sr. Altozano insisteix que el que s’ha fet  no s’adequa al pla de 
mobilitat existent  i creu que era preferible fer-ho per fases, però seguint el pla. 
 La Sra. Alsina i el Sr. Rebolledo diuen que en part sí que s’ajusten. 
 El Sr. Francesc Mas diu que els sentits de circulació que s’han girat van 
al revés del que diu el pla de mobilitat. 
 El Sr. Subirana afegeix que s’han reduït les velocitats pels carrers i, en 
comptes de 30 ho han passat a 20. 
 Els Srs. Altozano i Mas insisteixen en que calia fer el treball segons 
criteri tècnic i tenint en compte el pla. 
 El Sr. Subirana repeteix que després de parlar amb tècnics i tenint en 
compte els diners que hi havia s’ha fet allò que l’equip de govern ha entès que 
era prioritari.  
 El Sr. Altozano defensa que abans de fer res s’hauria d’haver canviat el 
pla de mobilitat i cal tenir en compte que, li sembla recordar, el pla de mobilitat 
està integrat al POUM. 
 La Sra. Alcaldessa justifica que s’hagin fet aquests canvis perquè 
entenien que el trànsit al municipi era força agressiu i després de llegir el pla de 
mobilitat se n’han agafat coses i altres no, donant prioritat als vianants; això no 
vol dir que rebutgin el pla de mobilitat i, a partir d’aquí, tothom pot fer-hi les 
interpretacions que vulgui, però la realitat és que s’ha intentat adequar el trànsit 
a les necessitats dels vianants. 
 El Sr. Marc Graus comenta que caldria avisar als Mossos que a la 
rotonda de l’escola s’hi va aparcant. També diu que al C. Serra Hunter sempre 
hi ha vehicles mal aparcats. 
 El Sr. Carles Navarro diu que els Mossos han vingut 3 vegades i que des 
de l’escola s’ha avisat als pares moltes vegades. 
 La Sra. alcaldessa diu que tornaran a deixar avisos als vehicles del C. 
Serra Hunter que aparquen malament. 
 El Sr. Altozano demana per l’últim increment de 20.000 per cultura, 
responent la Sra. Canal que l’increment està justificat sobretot per les despeses 
de la festa major. 
 
5 – APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ D’ERC  EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI 
DE L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER. 
JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA  
 
El dia 15 d’octubre s’ha commemorat el 75è aniversari de l’assassinat del molt 
honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats 
franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació 
democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara 
sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.  
 



Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la 
il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de 
reconeixement que no té cap valor jurídic, i no declara les resolucions judicials 
nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de Justícia es nega a 
certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es 
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per 
anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que 
condemnava el President Companys.  
 
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent 
el recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la 
sentència dictada pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 
1939 i de la sentència dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 
1940, que va condemnar a pena de mort el President Companys, perquè 
considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en 
haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007.  
 
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents 
governs de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des 
d’Alemanya com des de França s’han fet per les actuacions dels respectius 
països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el 
General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de 
la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els documents que van ser 
confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc 
d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la seva 
legítima propietària.  
 
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els 
represaliats en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les 
víctimes del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la 
jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una querella on també hi 
ha la causa contra el President Companys a instàncies d’Esquerra 
Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu 
de restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia 
universal.  
 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, 
considerem que no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a 
certificar la nul·litat d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la 
denominada Llei de la Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que 
aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i França han demanat 
perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, 
mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.  
 
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no 
s’ha reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de 
milers de víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal 
instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i 
polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President 



de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor.  
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la 
nostra és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". 
La nova República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets 
humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal.  
 
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 
27S hem assentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana 
comenci a caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la 
tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir i tants 
d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és 
indestriable. 
  
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents:  
 
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i 
polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President 
de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar 
totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys 
sigui reparat.  
 
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 
de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la 
dictadura, per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències 
dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri 
expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 
2010, habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de 
Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes legals 
procedents.  
 
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei 
Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per 
procedir a la revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat 
realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la 
qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui 
van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de 
l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió 
de les sentències declarades il·legítimes.  
 
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es 
troba confiscada a l’arxiu d’Àvila.  
 
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i 
assassinat de Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de 
l’únic president elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle 
XX. Un acte que s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic.  



 
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella 
argentina mentre no siguin restituïdes les famílies. 
 
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups 
polítics del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al 
Parlament Europeu , a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la 
memòria històrica.  
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 - APROVACIÓ DE MOCIÓ DE LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS 
PER LA LLENGUA CATALANA DONANT SUPORT AL CORRELLENGUA 
2015 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu 
del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i 
en l’element d’integració de les persones nouvingudes, 
  
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada 
cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 
2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que 
dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,  
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens 
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i 
lingüístiques,  
 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica 
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general,  
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,  
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  
 
Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar 
el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades.  
 



Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació.  
 
Quart. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.  
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
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