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BARON
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J
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ACTA DE LA
L
SESSIIÓ EXTRA
AORDINÀR
RIA I UR
RGENT
L’AJ
JUNTAMEN
NT DE DATA
A 24 DE FEBRER DE
E 2014.

D
DEL

PLE

DE

Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 10
Carà
àcter: extrao
ordinària am
mb urgència
a
Lloc: Sala de Plens
Dia: 24/02/2014
4
Hora
a: 20:00
Llista
a d'Assitents
SR. RAMON
R
RO
OQUÉ I RIU
U, PRESIDE
ENT
SRA
A. MONTSERRAT TALL
LANT I DES
SCAMPS, VOCAL
V
SRA
A. ANNA RU
UANO I ROM
MERO , VO
OCAL
SR. JORDI
J
CAP
PARRÓS I MARCÉ,
M
VO
OCAL
SRA
A. SILVIA CA
ARREIRA I LLENDERR
ROZAS, VO
OCAL
SRA
A. MAGDA MANZANAL
M
L I SAURET
T, VOCAL
SR. ENRIC
E
PAL
LAU I HOMS, VOCAL
SR. EUSEBI
E
PU
UIGDEMUN
NT I PUIG, VOCAL
V
SR. SERGI
S
ALB
BRICH I VIÑ
ÑAS, VOCA
AL
SRA
A. Mª LLUÏSA
A PÈREZ CASTRO,
C
V
VOCAL
Sra. Raquel Cossta Iglesias, Secretària
a-intervento
ora que en dóna
d
fe.
Excu
usa la seva absència:
SRA
A. CONCEPCIÓ FORM
MATGÉ I MA
ARCER, VO
OCAL

S’obre la sessió
ó per la Presidència a les 20:00 hores i comp
provada perr la Secretà
ària la
existtència del quòrum su
uficient perrquè pugui ser inicia
ada la sesssió en priimera
convvocatòria, ess procedeixx a conèixe
er els assum
mptes inclossos en l’ord
dre del dia, si bé
prèviiament el Ple APRO
OVA per un
nanimitat dels assiste
ents, la ju
ustificació de
d la
urgència de la present
p
sesssió Plenària
a pel tema a debatre.

1.- APROVACI
A
Ó DE LA FORMALITZACIÓ DEL
D
CONFLICTE EN DEFENSA
A DE
L´AU
UTONOMIA
A LOCAL CONTRA
C
L LEY 27
LA
7/2013, DE 27 DE D
DICIEMBRE
E, DE
RAC
CIONALIZAC
CIÓN Y SOSTENIBILID
DAD DE LA
A ADMINIST
TRACIÓN L
LOCAL
Al mes
m
de ma
aig d’engua
any es com
mpliran tren
nta cinc an
nys de la constitució dels
ajunttaments democràtics. Al
A llarg d’aq
quests anys
s s’ha passsat d’una sittuació en la
a qual
van d’haver de
e planificar les ciutatss per a fe
er front a un
u urbanism
me desarro
olista,
espe
eculatiu, afa
avoridor d'in
nteressos in
ndividuals, i resoldre el
e dèficit d’infraestructu
ures i
d'equ
uipaments bàsics, pe
er afrontar noves rea
alitats més complexes com el medi
ambiient, els ca
anvis demo
ogràfics i sociocultura
s
als de la nostra
n
sociietat, fruits dels
fenòm
mens migra
atoris, dels nous mode
els familiars
s, de la dep
pendència, de l'envelliment
de la
a població, de
d la media
ació social, entre
e
altres. Tot això ja
a que els municipis són
n vius
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i cal donar respo
osta a les demandes
d
i necessitats
s que plante
egen els no
ostres ciutad
dans i
ciuta
adanes.
Els ajuntaments
a
s han estat capaços d''afrontar els
s grans reptes i els canvis cultura
als de
finalss del S.XX i en aquesta
a primera dècada
d
del S.XXI,
S
des de l’autono
omia local, són
s el
princcipal dic de contenció contra
c
la crrisi, i el prin
ncipal espai de resistèn
ncia, de dig
gnitat,
de defensa delss drets de la
l ciutadania i els prin
ncipals espa
ais per generar alterna
atives
socia
als i econòm
miques per pal·liar els efectes
e
de la
l crisi.
grat aquestss esforços els
e ajuntame
ents mai ha
an tingut un finançament just i ade
equat.
Malg
Dura
ant aquests quasi bé trenta
t
cinc anys les hisendes loccals han esstat l’assign
natura
pend
dent en la mesura
m
que
e l’aportació
ó financera de l’Estat a les admin
nistracions locals
no s’’ha adequatt als serveiss que preste
en.
ontext actual de crisi econòmica
a està sent demolidor per als no
ostres muniicipis.
El co
Dava
ant d’això els
e ajuntame
ents han ha
agut d’incrementar la despesa
d
perr donar resposta
a aqu
uesta emerrgència sociial.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més nec
cessari que mai tenir una administtració
més propera, i tenir més recursos
r
pe
er fer front a aquesta realitat
r
social, el govern de
l’esta
at espanyo
ol ha aprrovat una “Llei de Racionalittzació i S
Sostenibilita
at de
l’Adm
ministració Local”
L
(LRS
SAL) que su
uposa, de fa
acto, una re
etallada com
mpetencial sense
s
prece
edents que
e suposarà un importa
ant retrocés, atès que afectarà de
e ple als se
erveis
que donen
d
els ajuntaments
a
s.
Trenta cinc anyys esperantt un nou marc
m
compe
etencial i un
n finançament adequa
at per
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta
a
llei el municipa
alisme torni a un
mode
el de fa qua
aranta anyss enrere am
mb un marc competenccial raquític,, i que allun
nya la
capa
acitat de deccisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decision
ns i el
contrrol de la ciu
utadania aca
abant amb el valor de proximitat que permett la prevenc
ció, la
deteccció i l’actuació per ga
arantir uns mínims
m
de cohesió i co
onvivència en el conju
unt de
poble
es i ciutats de Catalunyya.
Aque
esta Llei ap
profita la situ
uació de crrisi econòmica per mod
dificar l’estrructura de l’estat
espa
anyol i recen
ntralitzar am
mb l’excusa
a de la soste
enibilitat econòmico-fin
nancera. Un
na llei
que vol
v privatitzzar els servveis, principalment dels
s tres granss serveis pú
úblics locals
s que
enca
ara es demo
ostren econ
nòmicamen
nt rendibles: l’abastam
ment d’aigüe
es, el tracta
ament
de re
esidus i l’enllumenat pú
úblic.
AL vulnera l’Estatut de Catalunyya en matèrria d’organiització territorial i de règim
r
LRSA
local, i convertteix als aju
untaments en un apèndix de l’estat, i en
n una insttància
mera
ament admiinistrativa i sota contro
ol en el seu
u funcionam
ment, vulne
erant així l’a
actual
marcc basat en el principi d’autonomia
d
a local i principi de su
ubsidiarietatt, reconegut a la
Carta
a Europea d’Autonom
mia Local com a crriteri de prroximitat en l’atribució de
comp
petències i d’eficàcia en
e la redistriibució.
Dava
ant d’aquessta situació
ó les entitats municipa
alistes i elss sindicats han iniciatt una
camp
panya d’infformació a la ciutada
ania dels efectes de
e l’aplicació
ó de la Lle
ei de
Racionalització i Sostenibiilitat de l’Ad
dministració
ó Local, aixxí com la d
defensa del món
local perquè elss ajuntamen
nts som l’ad
dministració
ó que estem
m millor pre
eparats per oferir
serve
eis de proxiimitat.
Volem seguir reivindicant
r
el nostre paper per seguir ten
nint el protagonisme en la
defen
nsa, garantia i l'enforrtiment dels drets socials i la millora
m
del benestar de
d la
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ciuta
adania. En canvi
c
aquessta llei afeccta a la quo
otidianitat i a les nece
essitats bàsiques
de la
a gent, i redueix la capa
acitat de ressposta dels
s governs lo
ocals.
Fona
aments de dret
d
La Llei
L 27/2013
3, de 27 de
e desembre
e de 2013, de Racion
nalització i Sostenibilittat de
l’Adm
ministració Local
L
(LRSA
AL) va entra
ar en vigor el 31 de desembre de 2013.
l’art. 75 biss LOTC, es pot
onflicte en defensa de
e l’autonom
mia local, d’acordamb
d
El co
planttejar quan les norme
es de l’Esttat amb rang de llei lesionin l’a
autonomia local
consstitucionalment garantid
da.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per
p iniciar la
a tramitació del conflictte en defens
sa de
l’auto
onomia loca
al és necesssari l’acord
d del Ple de
d les Corp
poracions lo
ocals amb el
e vot
favorrable de la majoria absoluta del número
n
legal de memb
bres d’aque
esta. De ma
anera
prèviia a la forrmalització del confliccte, s’ha de
d sol·licita
ar dictamen
n, amb carràcter
prece
eptiu però no
n vinculantt, del Conse
ell d’Estat.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Inicia
ar la tramitació per a la forma
alització de
el conflicte en defens
sa de
l’auto
onomia loca
al contra els articles primer
p
i segon i demèss disposicio
ons afectade
es de
la Le
ey 27/2013, de 27 de diciembre
d
de 2013, de Racionaliza
ación y Sosstenibilidad de la
Administración Local (BOE
E núm. 312 de 30 de desembre de
e 2013) d’a
acord amb el
e text
que s’adjunta, segons el que s’esstableix en els arts. 75 bis i següents de
d la
LeyO
Orgánica 2/1
1979, de 3 de octubre, del Tribuna
al Constituccional.
SEG
GON.- A ta
al efecte, sol·licitar
s
D
Dictàmen
del Consejo
o de Estad
do, conform
me a
l’esta
ablert en l’a
art. 75 ter 3 de la Leyy Orgánica 2/1979, de 3 de octub
bre, del Tribunal
Consstitucional, per
p conducte del Minissterio de Ha
acienda y Administracio
A
ones Públic
cas, a
peticció de l’entittat local de major pobla
ació (art. 48
8 Ley 7/198
85, de 2 de abril, regula
adora
de la
as Bases de
d Régimen Local), així
a
com attorgar a aq
questa entiitat la delegació
nece
essària.
TERCER.- Facu
ultar i encomanar a l’A
Alcalde/Alca
aldessa perr a la realitzzació de tots els
tràmits necessa
aris per porttar a terme
e els acords
s primer i segon i exprressament per a
l’atorrgament d’e
escriptura de
d poder ta
an ampli i suficient
s
co
om en dret es requere
eixi a
favorr de la Pro
ocuradora Dña.
D
Virginia Aragón Segura, co
ol. Núm. 10
040 de l’Il·lustre
Col·legi de Proccuradors de
e Madrid pe
er tal que, en
e nom i rep
presentació
ó de l’Ajunta
ament
de Sant
S
Joan de
d les Abadesses, de
e forma solidària i ind
distinta interrposiconflicte en
defen
nsa de l’auttonomia loccal contra la
a Ley 27/20
013, de 27 de
d diciembrre de 2013 (BOE
núm.. 312 de 30
3 de desembre de 2013), de Racionalizac
R
ción y Sosttenibilidad de la
Administración Local, seguint-lo per tots els se
eus tràmits i instàncie
es fins a ob
btenir
sente
encia ferma
a i la seva execució.
e

Segu
uidament l´Alcalde-Prresident de la Corpora
ació, Sr. Ra
amon Roqu
ué i Riu, ex
xplica
que després de
e 35 anys d´ajuntame
d
ents democràtics, els ajuntaments
a
s han fet molta
m
feina
a i han pre
estat molts serveis i, no és just que ara es doni to
ota la culpa
a de
l´end
deutament de
d les admiinistracions als ajuntam
ments. Tam
mpoc és justt que el Go
overn
centrral hagi ellaborat a corre cuita
a una llei per anul.la
ar l´autono
omia munic
cipal.
Com
menta que mitjançantt el present acord, s´habilita a l´alcalde
e en nom
m de
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l´ajun
ntament, a interposar un recurs en defensa
a de l´auto
onomia loca
al contra la
a Llei
27/20
013, que la secretària a comentatt.
L´alccalde explicca que el Govern
G
cen
ntral, impulsor de la norma, pre
etén aconse
eguir
quatrre grans ob
bjectius a tra
avés d´aque
esta nova re
egulació i com són:
-

Clarificar i simplificcar les com
mpetències municipals per evitar duplicitats amb
altres ad
dministracio
ons.
Racionalitzar l´estru
uctura organ
nitzativa de
e l´administrració local.
orós dels en
ns locals.
Garantir un control financers i pressupostari més rigo
Afavorir la iniciativa
a econòmicca privada evitant inte
ervencions administratives
desproporcionades.

Si bé
é el que ess desprèn de la lectura de la lle
ei és que hi
h ha desap
poderamentt dels
gove
erns locals en molts aspectes i una
u
recentra
alització de
e competències per pa
art de
l´Estat en detrim
ment de les Comunitatss Autònome
es.
es locals é
L´alccalde destacca que la nova
n
regulació de les competènci
c
és probablem
ment,
l´asp
pecte més im
mportant d´´aquesta lle
ei perquè le
es entitats lo
ocals només podran ex
xercir
per delega
comp
petències diferents
d
de les pròp
pies i les atribuïdes
a
ació d´una altra
admiinistració, quan
q
no es
e posi en risc la so
ostenibilitatt financera de la his
senda
muniicipal i no es
e produeixxi un supòsiit d´execuciió simultàniia del mateix servei pú
ública
amb una altra administració
ó pública.
També destaca
a que aquessta llei enum
mera una sèrie
s
de ma
atèries com a competè
ències
pròpies dels mu
unicipis com
m són:
a) Urbanism
a
me
b Medi am
b)
mbient urbà
c Abastam
c)
ment d´aigu
ua potable a domicili i evacua
ació i tractament d´aigües
residualss
d Infraestrructura viària i altres eq
d)
quipaments de la seva titularitat
e Avaluaciió i informa
e)
ació de situa
acions de necessitat
n
s
social
i aten
nció immediiata a
personess en situaciió o risc d´e
exclusió soc
cial
f)) Policia lo
ocal, proteccció civil i prrevenció i ex
xtinció d´inccendis
g Trànsit, estacionam
g)
ment de vehicles i mobilitat. Transp
port col.lecttiu urbà
h Informacció i promocció de l´activvitat turístic
h)
ca d´interès i àmbit loca
al
i)) Fires, su
ubministram
ments, merca
ats, llotges i comerç am
mbulant
j)) Protecció de la salu
ubritat públicca
k Cementiiris i activita
k)
ats funeràrie
es
l)) Promoció de l´espo
ort i instal.lacions esporrtives i d´occupació del temps lliure
e
m Promoció de la cultura i els equipaments culturals
m)
n Participa
n)
ar en el co
ompliment de l´escola
aritat obliga
atòria i cooperar amb les
administtracions edu
ucatives co
orresponents en l´obtenció dels solars neces
ssaris
per a la construcció
ó de nous ce
entres doce
ents.
o Promoció, en el seu
o)
u terme mu
unicipal, de la participa
ació de la ciiutadania en
n l´ús
eficient i sostenible de les tecn
nologies de la informacció i les com
municacions
s
Per altra
a
banda
a, la nova llei, també modifica
m
els
s serveis municipals
m
m
mínims en funció
f
de trams de pob
blació municcipal, queda
ant aquests
s de la forma següent:
1.- En
E tots els municipis:
m
-

Enllumenat públic
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-

Cementiiri
Recollida
a de residus
Neteja viària
v
Abastam
ment d´aigua
a potable
Clavegueram
Accés alls nuclis de població
Pavimen
ntació de less vies públiques

S´elimina la com
mpetència que
q fins ara
a tenien totts els municcipis de con
ntrol d´alime
ents i
begu
udes.
2.- En
E els municcipis de méss de 5.000 habitants:
-

Parc púb
blic
Bibliotecca pública
Tractament de resid
dus

S´elimina la co
ompetència que fins ara
a tenien tots els municipis
m
de
e més de 5.000
5
habittants relativva als merca
ats.
3.- En
E els municcipis de méss de 20.000
0 habitants:
-

Protecció civil
Prevencció i extinció
ó d´incendis
Instal.laccions esporrtives d´ús públic
p
Avaluaciió i informa
ació de situa
acions de necessitat
n
s
social
i aten
nció immediiata a
personess en situacció o risc d´exclusió social
s
( és una
u
compe
etència nova per
aquests municipis )

S´elimina la co
ompetència que fins ara
a tenien tots
t
els mu
unicipis de més de 20
0.000
habittants relativva a la presttació de serrveis socials
s.
4.- En
E els municcipis de méss de 50.000
0 habitants:
-

Transport col.lectiu urbà de via
atgers
Medi am
mbient urbà

Segu
uidament l´a
alcalde-pressident cede
eix el torn de
d paraula al
a regidor, S
Sr. Sergi Albrich
A
el qu
ual manifestta que els ajuntaments
a
s són la prim
mera administració que
e dóna serv
vei als
ciuta
adans i, si es
e retallen les compettències d´aq
quests, els que es ve
euran perjud
dicats
seran
n, sense ca
ap mena de
e dubte, els ciutadans. Per aquestt motiu, el sseu grup vo
otaran
a favvor de la pro
oposta d´accord.
El re
egidor, Sr. Eusebi
E
Puig
gdemunt, manifesta
m
qu
ue el seu grup
g
està to
otalment d´a
acord
amb el que ha manifestat
m
e regidor d´´ERC i tamb
el
bé hi votara
an a favor.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat dels assistents.
a
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No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
20:15
5 hores de
e la qual s’e
estén la pre
esent acta que signa amb mi, la
a Secretària
a que
certiffico, l’Alcald
de-Presiden
nt de la Corp
poració.

Raqu
uel Costa Ig
glesias
Secrretària-Intervventora

R
i Riu
Ramon Roqué
L’Alcalde
e
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