Passanant, 4 de març de 2014.
Sessió Ordinària
Número 01/2014

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i amb
l’assistència de:
Joan Fabregat i Benach.
Joaquim Torres i Martí.
M. Teresa Jové i Meda.
Mireia Roset i Chaler.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.00 hores.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ, DEL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2013.
Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la mateixa en la
convocatòria de la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir,
respecte a l’acta del passat dia 3 de desembre de 2013.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE
2013 AL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2013, i DEL 1 DE GENER DE 2014 AL 21 DE FEBRER
DE 2014.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 24 de
novembre de 2013 fins el dia 31 de desembre de 2013, i del 1 de gener de 2014 al 21 de
febrer de 2014.
És dóna compte dels decrets 127/2013 al 144/2013, i del 01/2014 al 17/2014
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE NOVEMBRE I
DESEMBRE 2013, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de novembre i
desembre de 2013, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE NOVEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

11.069,24.-€
1986
2012
12.062,06.-€
1907
2040
5.854,62.-€
1927
1973

MES DE DESEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

35.843,69.-€
2158
2360
42.204,25.-€
2042
2358
16.865,34.-€
2043
2339

Els regidors es donen per informats.
4.- INFORMACIÓ SOBRE EL TANCAMENT DEL REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS
D’AQUEST AJUNTAMENT I REGISTRES AUXILIARS, EXERCICI 2013.
El secretari informa del tancament dels llibres del registre general d’entrada i sortida de
documents de l’exercici 2013.
El registre general d’entrada de documents consta de 34 fulls, amb registres numerats del
número 1/2013/000001 al 1/2013/000767.
El registre general de sortida de documents consta de 18 fulls, amb registres numerats del
número 1/2013/000001 al 1/2013/000328.
Pel que fa al registre auxiliar de la Diputació de Tarragona, en tancar l’exercici 2013 d’entrada
de documents, consta de 3 fulls, amb registres numerats del número 1/2013/000001 al
1/2013/000006, i el de sortida de documents consta de 4 fulls, amb registres numerats del
número 1/2013/000001 al 1/2013/000031.
Els regidors es donen per informats.

5.-. INFORMACIÓ DE TOTES LES CONCESSIONS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
ATORGADES L’EXERCICI 2013.
Es dóna compte als membres del consistori de l’atorgament de llicències urbanístiques durant
l’exercici 2013.
Els regidors es donen per informats.
6.- APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A
DOMICILI, 2n. SEMESTRE DE 2013, I DEL PADRÓ FISCAL DE TAXES I PREUS PÚBLICS
AGRUPATS, 1r. TRIMESTRE 2014.
L’Alcaldessa informa del tancament del padró de subministrament d’aigua potable a domicili,
2n. semestre de 2013 i, del padró de taxes i preus públics agrupats, 1r. Trimestre de 2014, i
PROPOSA:
Aprovar inicialment els següents padrons i per l’import següent:
-

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 2n. SEMESTRE 2013.
Import: 17.145,61.-€, amb 249 documents cobratoris.

-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 1r. TRIMESTRE 2014.
Import: 10.528,75.-€, amb 252 documents cobratoris.

La proposta és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que l’Ajuntament de
Passanant i Belltall en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013 va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions,
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció donada en el
text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un
termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les
esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en
relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes
corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1.
Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter
territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
•
Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
•
Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat d'integrarse en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions Provincials
catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
•
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el règim
actual.
2.
Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit material
d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions electròniques, les noves
tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de
les tasques que s’estan desenvolupant.
3.
Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en el
termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de govern del
Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de
govern.
4.
Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes
qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada
pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria
absoluta de membres de la corporació.

Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de sotmetre
a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per
l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta a
l’expedient administratiu.
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i efectes
escaients.

La proposta és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

8.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINSITRACIÓN LOCAL.
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, especulatiu, afavoridor
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models
familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats
que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals
del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic
de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels
drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques
per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat.
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent
en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat
als serveis que presten.

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta
emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat
espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local”
(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà
un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme 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.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que
vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es
demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i
l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el
principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la
redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els
ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la
capacitat de resposta dels governs locals.

Fonaments de dret
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.
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.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS:
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’Alcaldessa 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 Passanant i Belltall, de forma solidària i
indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins
a obtenir sentència ferma i la seva execució.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

9.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL I
EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ, PER TAL DE DELEGAR
COMPETÈNCIES MUNICIPALS PER A L’ARRANJAMENT DE CAMINS VEÏNALS.
L’Alcaldessa informa de la presentació per part del Consell Comarca de la Conca de Barberà,
en data 14 de febrer i registre general d’entrada de documents, 1/2013/000113, d’un conveni
administratiu entre l’ajuntament de Passanant i Belltall, i el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà, per tal de delegar competències municipals per a l’arranjament del camí veïnal de
Passanant a Vallfogona de Riucorb.
Vist i llegit el mateix PROPOSA:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni administratiu entre l’Ajuntament de Passanant i
Belltall i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per tal de delegar competències
municipals per a l’arranjament del camí veïnal esmentat.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui necessari, a signar tota
aquella documentació necessària per a dur terme el present acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
10.- PRECS I PREGUNTES.
Sense cap pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de
la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.14 hores.

