ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE
2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000011
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 19 de novembre de 2018
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 22:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
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Alcalde: Joan Roca Tió

Regidors:
 Josep Maria Falgueras Verdaguer
 Elisabet Carbonell Farrés
 Biel Brugués Daví
 Silvia Badia Casas
 Judit Alcubierre Roca
 Josep Casassas i Jordà
 Montserrat Faro i Basco
 Pere Miralpeix i Ballús
 Santi Bellver i Pastor
 Pere Molist i Bover
Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RELACIÓ FACTURES SUPERIORS A 10.000€ PLE NOVEMBRE
3.- RELACIO DE DECRETS PLE NOVEMBRE 2018
4.- LLICENCIES NOVEMBRE
5.- APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIO CA L’ARQUES
6.- MILLORA CAMÍ DE RONDA DE LA PARRÒQUIA DE GRANOLLERS DE LA PLANA
AL MAS PLADELASALA
7.- ADJUDICACIO ERMITA SANT FRUITOS
8.- PLA DE MOBILITAT URBANA - ZONA INSTITUT 9.- PLA AJUST PRESSUPOSTARI 2018
10.- APROVACIO PROJECTE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES PERGOLA PARQUING
CASA DE LA VILA
11.- APROVACIO AJUT FEDER PLAQUES FOTOVOLTAIQUES PÈRGOLA
12.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
13.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS
14.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
Un cop la secretària a ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Presentada la minuta de la sessió anterior, aquesta resta aprovada per unanimitat de
tots els assistents.
DESPATX OFICIAL.- Es dóna compte de la correspondència oficial i de les
disposicions d’interès publicades en els Butlletins Oficials de la Província i de l’Estat i
en el Diari Oficial de la Generalitat.
2.0.- RELACIÓ FACTURES SUPERIORS A 10.000€ PLE NOVEMBRE
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1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Construccions Gurb nou 16.867,40€
3. Construccions Gurb nou 10.255,48€
4. Terbasa Premium SL 15.730,00€
5. Consell Comarcal Osona 12.594,25€
6. Tort Excavacions SL 10.513,01€
7. Tort Excavacions SL 11.106,34€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
3.0.- RELACIO DE DECRETS PLE NOVEMBRE 2018
En compliment del què disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i 46.2.e) de la Llei 7/85 segons la nova redacció donada
per les modificacions tercera i onzena de la llei 11/99 de 21 d’abril.
En el ple de data de 19 de novembre es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats
des de la data de l’última sessió ordinària, concretament del Decret número 239 al Decret
268.
DECRET NÚM
239 Ordre del dia ple Octubre
240 Devolució d'aval Exp. 79/18
241 Devolució d'aval Exp. 8/18

DESCRIPCIO

DECRET NÚM

DESCRIPCIO

242 Retribucions IT
243 Llicència urbanística Exp 102/18
244 Llicència urbanística Exp 60/18
245 Devolució d'aval Exp. 95/17
246 Devolució d'aval Exp. 25/15
247 Adjudicació contracte ferm camí Sant Julià Sassorba
248 Deixar sense efectes DECRET núm. 192 de 23/08/2018
249 Registre sanitari municipal CARPES MU
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250 Dev. Aval obra fibra optica
251 Llicència urbanística Exp 107/18
252 Pla i programa de verificació de les activitat comunicades Dip Bcn
253 Llicència urbanística Exp 103/18
254 Decret admissió alcaldia Exp. 85/18
255 Decret admissió alcaldia Exp. 86/18
256 Tarjeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
257 Registre Sanitari Municipal
258 Registre Sanitari Municipal cafeteries gasolineres C-25
259 Llicència urbanística Exp 104/18
260 Devolució d'aval Exp. 24/15
261 Llicència urbanística Exp 105/18
262 Llicència urbanística Exp 108/18
263 Devolució d'aval Exp. 75/16
264 Llicència urbanística Exp 113/18
265 Llicència urbanística Exp 112/18

DECRET NÚM

DESCRIPCIO

266 Llicència urbanística Exp 118/18
267 Acord acceptació ajut escola bressol 2ª part 2016-2017 i curs 20172018
268 Comunicació llic obres menors Exp 122/18

Els assistents es donen per assabentats
4.0.- LLICENCIES NOVEMBRE
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LLISTAT DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DEL PLE DEL 19 DE NOVEMBRE
DE 2018
S’acorda per unanimitat de tots els assistents concedir la llicència municipal per a
realitzar obres particulars de conformitat amb el dictamen de la Comissió d’Obres
Públiques i Urbanisme que consta a cadascun dels expedients, sense perjudici de tercers
i previ al pagament de la corresponent taxa als senyors següents:
EXP.13/17.
EXP.110/17.
EXP.111/18.
EXP.112/18.
EXP.116/18.
EXP.119/18.
EXP.120/18.
LLICÈNCIES SOBRE LA TAULA
*S’acorda per unanimitat de tots els assistents deixar sobre la taula la llicència municipal
per a realitzar obres particulars de conformitat amb el dictamen de la Comissió d’Obres
Públiques i Urbanisme que consta a cadascun dels expedients, sense perjudici de
tercers, als senyors següents:
EXP.99/18.
EXP.106/18.
EXP.114/18.
EXP.119/18.

INICIAR EL TRÀMIT SEGONS L’ARTICLE 49.2 i 49.3
EXP.109/18.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
5.0.- APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIO CA L’ARQUES
Resultat: Sobre la Taula per unanimitat

6.0.- MILLORA CAMÍ DE RONDA DE LA PARRÒQUIA DE GRANOLLERS DE LA
PLANA AL MAS PLADELASALA
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: d’obres
Objecte del contracte: Millora camí de ronda de la parròquia de Granollers de la
Plana a mas Pladelasala
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45266220-7
Valor estimat del contracte: 83.412,20€
Pressuposto base de licitació IVA exclòs:
68.935,71€

IVA%: 14.476,49€

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 83.412,20 €
Durada de l'execució: 2 mesos

Durada màxima: 2 mesos

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Adjudicar el contracte d’ obres per Millora camí de ronda de la parròquia de
Granollers de la Plana a mas Pladelasala de Gurb, per ser la proposta més econòmica i

en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:
AMSA

67.253,67 ( IVA exclòs)

Segon. Disposar la despesa corresponent a la partida 920/61015 del pressupost per l’any
2018.
Tercer.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Quart.- Designar com a responsable del contracte de la direcció al Sr. Albert Trabal
Campdelacreu, tècnic del Consell Comarcal d’Osona.
Cinquè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
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Sisè. -Notificar a AMSA , adjudicatari del contracte, el present acord. Fent-li saber que
properament se’l citarà per a la signatura del contracte.
Setè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Vuitè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
7.0.- ADJUDICACIO ERMITA SANT FRUITOS
PROPOSTA ACORD REHABILITACIÓ DE L’ERMITA DE SANT FRUITÓS DE
QUADRES DE GURB
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: d’obres
Objecte del contracte: Rehabilitació de l’ ermita de sant Fruitós de Quadres Gurb
Procediment de contractació: obert
Codi CPV: 45262520-2
Valor estimat del contracte: 63.751,05€

Tipus de Tramitació: ordinària

Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 52.686,82€

IVA%:€ 11.064,23

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 63.751,05 €
Durada de l'execució: 4 mesos

Durada màxima: 4 mesos

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.-. Adjudicar el contracte d’ obres per la Rehabilitació de la ermita de sant
Fruitós de Quadres Gurb, atès que és l’oferta més econòmica, en les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques a:
GISER XXI Serveis SL

45.310,67(IVA exclòs

Segon.- Disposar la despesa corresponent a la partida 920/65000 del pressupost per
l’any 2018.
Tercer.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Quart.- Designar com a responsable del contracte de la direcció a l’arquitecte Roger
Guitart Domingo.
Cinquè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Sisè.- Notificar a GISER XXI Serveis SL,, adjudicatari del contracte, fent-li saber que
properament se’l citarà per la signatura del contracte.
Setè.-. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Vuitè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

8.0.- PLA DE MOBILITAT URBANA - ZONA INSTITUT Vist l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del sector de l’Institut d’Ensenyament
Secundari de Gurb, redactat per l’arquitecte Joan Antoni Paez Berga en data juliol 2018 i
trobat conforme,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del sector de
l’Institut d’Ensenyament Secundari de Gurb, redactat per l’arquitecte Joan Antoni Paez
Berga de data juliol de 2018.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública amb la inserció d'anuncis al BOP, al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament , a un diari i al web municipal, durant el termini d’un mes,
comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci. En el cas que no
hagin al·legacions es considerarà aprovat definitivament.
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Tercer.- Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament signi
els documents que calguin per l’efectivitat de l’esmentat acord.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
9.0.- PLA AJUST PRESSUPOSTARI 2018
Vist que amb data 8 de novembre de 2018, es va informar favorablement per la secretariainterventora, el Pla d’ajust per l’any 2018, 2019 i 2020, atès que no s’ha complert amb la regla de
la despesa en la liquidació del pressupost de l’any 2017.
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb aquesta, i de conformitat amb l’
establert a l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril , d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera ,
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el present Pla d'Ajust.
Segon.- Remetre el present Pla d'Ajust, l'endemà de la seva aprovació pel ple a l'òrgan
competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura
electrònica.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
10.0.- APROVACIO PROJECTE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES PERGOLA
PARQUING CASA DE LA VILA
Vist el projecte executiu per construir una pèrgola amb plaques fotovoltaiques al pàrquing
de la Casa de la Vila de Gurb per un import total de 54.721,68 € IVA inclòs.

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica per
autoconsum de 15kW sobre pèrgola a la Casa de la Vila de Gurb” per un import total de
Import: 45.224,53 € + 21% IVA 9.497,15€, sent un import total de 54.721,68€ (cinquantaquatre mil set-cents vint-i-un amb seixanta-vuit cèntims d’euros)
Segon.- Sotmetre’l a informació pública amb la inserció d'anuncis al BOP, al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal, durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci.
Tercer.- En el cas que no es presentin al·legacions el projecte s’entendrà aprovat
definitivament.
Quart .-Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament signi els
documents que calguin per l’efectivitat de l’esmentat acord
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El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
11.0.- APROVACIO AJUT FEDER PLAQUES FOTOVOLTAIQUES PÈRGOLA
Per resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, s’ha obert convocatòria del cofinançament
a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020
mitjançant l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual es van aprovar les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
El Consell Comarcal d’Osona, a petició de diferents ajuntament de la comarca, pot
participar en la convocatòria esmentada.
Aquest Ajuntament compleix els requisits i les condicions generals establertes a l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el que determinen les
bases de la convocatòria programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris
4 i 6, en allò que li afecti, i les establertes en la base 3 de l’annex I de les bases
reguladores de la mateixa convocatòria.
Aquest Ajuntament està en disposició de presentar davant del Consell Comarcal d’Osona,
si així ho sol·licita, i als efectes de poder ser presentada davant de qualsevol organisme
i/o institució la documentació a que es refereix la base 11 de la convocatòria del
programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, així com de
formular declaració sobre tots i cadascun dels extrems que s’hi determinen, i, en aquest
sentit, es declara expressament que:


L’Ajuntament disposa de les instal·lacions o equipaments on s’ha d’efectuar
l’actuació, resolent al seu càrrec exclusiu qualsevol incidència que es produeixi en
relació a aquests, concedint en el seu moment l’excepció de qualsevol tribut que
per raó de l’actuació es liquidi.



L’actuació corresponent a aquest Ajuntament no requereix declaració d’impacte
ambiental.



Fins a la data no s’ha obtingut cap subvenció per les mateixes despeses elegibles,
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, adquirint compromís de, en el cas, d’obtenir-ne, posarho d’immediat en coneixement del Consell Comarcal d’Osona, tenint en compte el
límit legal que ha de regir per obtenir aquest ajut.



Complir amb els requisits establert en la base 3 i les obligacions establertes en la
base 21, especialment amb l’apartat 21.1, lletra b), de no patir cap modificació de
la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni canvi substancial que
afecti a la naturalesa, objectius o les condicions d’execució de l’operació, entre
d’altres.
ACORDS

Primer.- Sol·licitar al Consell Comarca d’Osona que concorri al programa PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, entre d’altres actuacions, d’acord amb el
projecte executiu presentat per aquest Ajuntament :
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“Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 15kW sobre pèrgola a la
Casa de la Vila de Gurb” per un import total de 54.721,68 € IVA inclòs.

Segon.- L’ajuntament posarà a disposició la corresponent disponibilitat pressupostària, la
qual s’acreditarà en el moment de la signatura del conveni de col·laboració i finançament
a que es refereix el punt següent i es compromet, en el seu cas, acreditar
documentalment el compliments dels requisits i obligacions assumits en la part expositiva
i en el compliment de les bases reguladores del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Tercer.- Que en el termini màxim d’un mes, o el que permeti l’acord de concessió de la
subvenció, si s’escau, i és inferior a aquest termini, des de la notificació de la concessió
de la subvenció, signarà un conveni de col·laboració i finançament d’aquesta actuació, de
manera conjunta amb la resta d’ajuntament beneficiàries del projecte i el Consell
Comarcal d’Osona, on es detallaran la forma d’execució de les actuacions i el seu
finançament, de manera que, es tindrà ben present, que l’incompliment d’un dels
intervinents, perjudica la totalitat.
Quart.- L’Ajuntament es compromet a avançar el pagament de la totalitat del cost de la
seva actuació, així com de la part proporcional per fer front als costos no elegibles
directes i indirectes, especialment de la contractació del personal que lideri el programa.
Cinquè.- Que s’adoptaran els acords pertinents pels òrgans de govern corresponents per
a l’execució de l’objecte d’aquesta declaració, així com per a l’execució del programa, si
s’escau.
Sisè.- Es designa a Jordi Casals Subirana, Enginyer municipal, com a interlocutor de
l’Ajuntament davant el Consell Comarcal per coordinar, des del punt de vista municipal,
l’actuació a desenvolupar.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
12.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA

13.0.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i
els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de
seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el
seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a
decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va
imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics.
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El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica,
el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar
qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha
optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de
justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva,
Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni
Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya.
Decisió que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a
vot.
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització de
la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política
a la situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.

Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
Per tot això es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia
de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de
l’1 d’octubre de 2017.
Segon.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i
d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
Tercer- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació
de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots
els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
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Quart.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades.
Cinquè.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió
per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i
persones exiliades.
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats,
als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU
per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
14.0.- PRECS I PREGUNTES
I sense cap més assumpte a tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan són les vinti-dues hores, i per constància del que s’ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta
Acta que signa el senyor alcalde Joan Roca Tió, i la certifico amb la meva signatura.
La secretària, M. Angels Azorin Armela
L’Alcalde, Joan Roca Tió
Gurb, en la data de la signatura electrònica

