ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm. : 1/2014
Caràcter : extraordinari
Data : 4 de març de 2014
Horari : 19,30h a 19,38 h
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Lluís Vila i Vilalta
Josep Cruells i Cortinas
Mercè Perernau i Borralleras
Joan Ferrer i Vivet
Jordi Batriu i Font
Ariadna Ponsa i Sala
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Ramon Font i Coma
Judit Pons i Baños
Yolanda Roset i Aligué

alcalde
regidor
regidora
regidor
regidor
regidora
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Cap
Secretària accidental
Sara Blanqué i Dolado

Ordre del dia
1.- Aprovació de la formalització del conflicte de defensa de l’autonomia local
contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local
2.- Aprovació modificació de crèdit 2/2014

1.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE DE DEFENSA DE
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE DE
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
Aquesta reforma local vulnera clarament l’autonomia local i les competències
exclusives en matèria de règim local i d’organització territorial de la Generalitat
reconegudes en l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 151 i 160 EAC).
La LRSAL no respecta els principis que informen la Carta Europea d’Autonomia
Local ni tampoc l’autonomia local constitucionalment garantida (art. 140 CE),
eliminant el principi de subsidiarietat i de màxima proximitat i imposant
mecanismes de control que porten a una dependència jeràrquica.
Són tres els blocs de continguts de la Llei 27/2013 que lesionen la garantia
constitucional de l'autonomia local:
El desempoderament competencial dels municipis amb vulneració de la
garantia constitucional de l'autonomia local reconeguda en els articles
137 i 140 de la Constitució.
La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls
d'oportunitat amb vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia
local.
Vulneració del principi democràtic en l'àmbit local.
Així mateix, aquesta Llei és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i
per al bon funcionament de l’administració local, ja que:
posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i,
concretament, el sistema de serveis socials de proximitat, allunyant-los
de la ciutadania.
no aporta millores a l’administració local sinó que la castiga, quan la
seva gestió s’ha demostrat molt més eficaç que la de l’administració de
l’Estat, essent aquesta la més endeutada respecte el global i respecte la
despesa pública que realitza.
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els
grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX, forjant un model de
convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de
vida.
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Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat
per garantir serveis locals bàsics perquè ara amb aquesta Llei es torni a un
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que
allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya
les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que
permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i
convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.

Fonaments de dret
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es
pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia
local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en
defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions
locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres
d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:

ACORDS:
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Primer.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de
2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75
bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
Tercer.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es
requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm.
1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i
representació de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, de forma solidària i
indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley
27/2013, de 27 de desembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de
2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguintlo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva
execució.

2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2014
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient núm.1 de
modificació de crèdits del pressupost municipal de 2014 per habilitació de
crèdits.
Atès que es donen de baixa crèdits de diverses aplicacions pressupostaries
que poden generar crèdit a l’estat de despeses del pressupost vigent, d’acord
amb el detall de la memòria de l’alcaldia que figura com annex d’aquesta
resolució.
Atès el que preveuen els article 43 a 47 del RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en matèria
de pressupostos, les Bases d’execució i l’informe de la Secretària-Interventora.
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L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i l’abstenció
de cinc membres d’ERC adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2/14, d’acord amb el
següent detall:
DESPESES
A) HABILITACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA
344,622

SUPLEMENT
CRÈDIT
17.000,00€

CONCEPTE
Adequació Bar Camp de Futbol
TOTAL HABILITACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

TOTAL CRÈDIT EN AUGMENT

17.000,00€

17.000,00€

INGRESSOS
B) BAIXES PARTIDA DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

BAIXES

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

155,635

Habitatge i urbanisme. Senyalització

17.000,00

17.000,00

0,00 €

TOTAL BAIXES

17.000,00

TOTAL RECURSOS DE FINANÇAMENT

17.000,00

Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord, previ anunci al BOP, tal i com
estableix l’article 20.1. del RD 500/90, per tal que els interessats puguin
examinar-lo i si s’escau presentar reclamacions.
Tercer.- Si transcorregut el termini corresponent no s’han presentat
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.

5

Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Aquesta modificació és una
simple cosa administrativa.
Va sortir la possibilitat d’adequar el bar del camp de futbol de manera que es pugui
cobrir perquè les persones que acompanyen els nens no hagin d’estar a fora, hi ha
una sol·licitud del futbol en nom de tots els pares i mares perquè allò es pugui tancar.
Això és podia fer una cosa molt important o fer el que s’ha fet, tancar-ho i posar unes
quantes taules i cadires.
Vem tenir la promesa que la Diputació ens ajudarà a fer-ho. Esperem que ens en
pagui una bona part, però de moment això no s’ha rebut i provisionalment per poderho fer ha d’estar en el pressupost. En aquest cas traiem els diners de senyalització i en
el moment que rebem la subvenció es tornaran a posar a senyalització, però de
moment els diners aniran per adequar el bar.
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Aquests 17.000€ és el cost total de l’actuació del
bar?
Respon l’Alcalde dient: Sí perquè és una obra que també ha fet la brigada i el que
gastarem de treballs externs serien aquests 17.000€.

L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent la MOCIÓ DE
SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES “SIGNA UN
VOT PER LA INDEPENDÈNCIA”, presentada conjuntament pels grups de CIU
i ERC, no inclòs a l’ordre del dia per a sotmetre’l a coneixement de l’Ajuntament
en Ple a l’empara de l’art. 91.4 del Reglament d’Organització i Funcionament
de les Entitats Locals.
La declaració d’urgència de l’assumpte en qüestió s’acorda per unanimitat.
-MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES
“SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA”
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del
10-J del 2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la
manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat,
respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat
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catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho
democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació
de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les
eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i
del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de
ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres
mans perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha
reclamat: el dret a l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina
justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva
celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és
imprescindible la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa
institucional. Per això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps relacions
estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius
fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han
acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de
Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu
aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés,
així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta
demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà
adreçar-se als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los
democràticament i reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar
el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho
impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats
per les seves signatures.
En conseqüència, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els
següents,
ACORDS

7

1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot
per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març
de 2014.
2. Cedir espais municipals per facilitar la recollida de signatures.
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en
la campanya ‘Signa un vot per la independència’.
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c.
Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat

Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.
Vist i plau
L’alcalde

Secretària Accidental,
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