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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 

Núm.:  14/02. 
Data:  Dimarts, 4 de març de 2014. 
Caràcter:  Extraordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari: De 2/4 i 3 minuts de 9 del vespre fins a 3/4 i 3 minuts de les nou del vespre. 
Lloc:   Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 
 
Alcalde/president:   Sr. Pere Vila Frigola, alcalde (CIU). 
Regidors/es:    Sr. Josep M. Cros Roca, primer tinent (CiU). 

Sr. Lluís Guillaumes Picart, segon tinent d’alcalde i tresorer-
recaptador (CiU). 
Sr. Lluís Xancó Vilas, tercer tinent d’alcalde (CiU). 
Sra. Elisa Boix Valmaña, regidora (CiU). 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla, regidora (LP-PM).  
Sr. David Espuña i Colomer, regidor (LP-PM).   
Sr. Josep Ayats Nogué, regidor (LP-PM).  

 
Secretària interventora:  Sra. Olga Fornós i Mir. 
 
 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) 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, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els 
assumptes inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria següents: 
 

1.- Proposta d’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local 
contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. 
 
2.- Dació de compte i ratificació de l’acord de la Junta de govern local, en la sessió de data 
11 de febrer de 2014, d’implementació de la celebració de sessions parcialment públiques 
de la Junta de govern local en compliment de les determinacions de la STC 161/2013, de 26 
de setembre de 2013 (BOE núm. 254, de 23 d’octubre). 
 
3.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la 
independència’ que se celebració a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. 
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1. Proposta d’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(LRSAL). 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(LRSAL). 
 
Fets: 
 
Vist que el mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. Durant aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual es va 
haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, 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 perquè els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i 
necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Vist que els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals 
de finals del S.XX, i al llarg d’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 dels 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. 
Vist el context actual de crisi econòmica està essent demolidor per als nostres municipis. 
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a 
aquesta emergència social. 

Vist que és 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. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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Atès que fa trenta cinc anys que s’està esperant un nou marc competencial i un finançament 
adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb l’aprovació d’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. 
 
Vist que 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. 
 
Vist que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (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. 
 
Vist que davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació d’aquesta Llei, així com la 
defensa del món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor 
preparats per oferir serveis de proximitat.  
 
Atès que 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 racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local (LRSAL), la qual va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
 El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’article 75 bis Llei Orgànica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), es pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei 
lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida. 
 
 D’acord amb l’article 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. 
 
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.- 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 Llei 27/2013, de 
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27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 2013), d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que 
s’estableix en els articles 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del 
Tribunal Constitucional. 

 
Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consell d’Estat, d’acord amb les 

determinacions de l’article 75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, per conducte del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques, a petició de 
l’entitat local de major població (article 48 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de règim local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 

 
Tercer.- Facultar i encomanar a l’Alcaldia 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 les Preses, de forma solidària i indistinta 
interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre 
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència 
ferma i la seva execució. 

 
Quart.- Donar trasllat dels precedents acords al Consell de Governs Locals de Catalunya 

per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
El Sr. Josep Ayats obre el torn de debat respecte la proposta presentada pel Sr. alcalde 
preguntant-li, això en dos paraules que vol dir?; el Sr. alcalde contesta explicant que es 
tracte del tema de la recentralització de competències impulsada pel Govern de l’Estat, el Sr. 
Espuña en aquest moment pregunta si resta competències i autonomia, responent el Sr. 
alcalde que sí, que afecta a diversos àmbits competencials, i especialment, a l’abastament 
d’aigües, residus i aquelles competències més properes a la ciutadania. Continua explicant 
el Sr. Vila que si el ple aprova la proposta, el proper dijous signarà els poders per plets a 
favor de la procuradora esmentada en la proposta davant del notari per fer-ne el trasllat 
oportú. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local és aprovada per 4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots 
favorables del regidors/a (LP-PM). 
 
2.- Dació de compte i ratificació de l’acord de la Junta de govern local, en la 
sessió de data 11 de febrer de 2014, d’implementació de la celebració de 
sessions parcialment públiques de la Junta de govern local en compliment de les 
determinacions de la STC 161/2013, de 26 de setembre de 2013 (BOE núm. 254, 
de 23 d’octubre). 
 
Assumpte: 
Dació de compte i ratificació de l’acord de la Junta de govern local, en la sessió de data 11 
de març de 2014, d’implementació de la celebració de sessions parcialment públiques de la 
Junta de govern local en compliment de les determinacions de la STC 161/2013, de 26 de 
setembre de 2013 (BOE núm. 254, de 23 d’octubre). 
 
Identificació de l’expedient: 
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Expedient relatiu a la dació de compte i ratificació de l’acord de la Junta de govern local, en 
la sessió de data 11 de març de 2014, d’implementació de la celebració de sessions 
parcialment públiques de la Junta de govern local en compliment de les determinacions de la 
STC 161/2013, de 26 de setembre de 2013 (BOE núm. 254, de 23 d’octubre). 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, en data 26 de setembre de 2013, el Tribunal Constitucional va dictar la Sentència 
161/2013, amb la qual resolia el recurs d’inconstitucionalitat núm. 1741-2004, presentat pel 
Govern d’Aragó, on sol·licitava que aquelles sessions de les juntes de govern local en què es 
tractessin assumptes que els delega el ple municipal; és a dir, assumptes de rellevància 
política, havien d’ésser públiques, per a garantir el principi de publicitat de l’activitat 
desenvolupada pels òrgans de caràcter representatiu com a instrument de control polític. 
 
Vist l’anàlisi realitzat pels ponents de l’alt Tribunal en el fonament novè de l’esmentada 
sentència en relació a la impugnació de la disposició final primera de la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, quan declara 
bàsic l'article 70.1, paràgraf segon, LBRL, i, subsidiàriament, d'aquest article per infracció dels 
principis democràtic (article 1.1 CE) i a la seguretat jurídica (article 9.3 CE) i del dret a participar 
directament en els assumptes públics (article 23.1 CE). L'article declarat bàsic estableix que “no 
són públiques les sessions de la Junta de Govern Local”.  
 
Vist l’acord adoptat en la referida sentència que es transcriu a continuació: 
 
“1r.- Declarar constitucional l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per l'article primer de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local, sempre que s'interpreti en el sentit que no es refereix a les decisions relatives a les atribucions delegades 
pel ple, conforme s'ha exposat en el fonament jurídic novè. 
 
2n.- Desestimar el recurs en tot la resta.” 
 
Vist que la sentència no resulta d’aplicació a tots els ajuntament, només a aquells que se’ls 
apliqui el “règim comú”, quedant fora els municipis de “gran població” contemplats a l’article 
121 de la LBRL, i la ciutat de Barcelona que té la seva pròpia Carta Municipal. Respecte als 
municipis que se’l aplica el règim comú, només afectarà a aquells municipis en què, l’article 
20.1.b) de la LRBRL estableix l’existència d’aquest òrgan. Es a dir, en els municipis de més 
de 5000 habitants, i en els de menys població, en aquells que el Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) prevegi l’existència d’aquest òrgan o perquè així ho hagi determinat el ple 
de l’ajuntament. 
 
Vistes les atribucions genèriques delegades pel plenari d’aquesta Corporació en la sessió 
extraordinària de data 22 de juny de 2011 a la Junta de govern local són les que quedarien 
sotmeses a l’obligació de celebrar-les en sessió pública, essent les que detallen a 
continuació: 
 

Titular Òrgan en qui es delega Atribució delegada Article 

Ple Junta de Govern Local 
L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la 
Corporació en matèries de competència plenària. 

 22.2.j) LBRL 
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Ple Junta de Govern Local La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.  22.2.k) LBRL 

Ple Junta de Govern Local 

La concertació de les operacions de crèdit quin import acumulat, dins 
de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris 
del Pressupost (llevat les de tresoreria, que li correspondran quan 
l’import acumulat de les operacions vives en aquell moment superi el 
15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior), tot això 
de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

22.2.m) LBRL 

Ple Junta de Govern Local 
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per 
a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin 
previstos en els pressupostos. 

22.2.ñ) LBRL 

Ple Junta de Govern Local 
Competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
que no corresponguin a l’Alcaldia. 

DA 2a.1 LCSP 

Ple Junta de Govern Local 

L'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i 
l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació 
patrimonial, així com l'alienació del patrimoni quan no estiguin 
atribuïdes a l'Alcaldia, i dels béns declarats de valor històric o artístic 
qualsevol que sigui el seu valor. 

DA 2a.1 LCSP 

Ple Junta de Govern Local La resta que expressament li confereixin les lleis. 22.2.q) LRBRL 

 
Vist que, en data 4 de febrer de 2014, la Secretaria Intervenció municipal va emetre informe 
sobre el compliment de la doctrina dictada en la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE 
núm. 254, de 23 d’octubre), als efectes de la seva implementació en l’organització i 
funcionament de les sessions de la Junta de govern local. 
 
Vist que, a efectes pràctics, la implementació de l’obligació de celebrar les sessions 
parcialment públiques de la Junta de govern local de les Preses en aquells punts de l’Ordre 
del dia en els que es sotmetin a aprovació assumptes competència del plenari delegats a la 
Junta (relacionats en l’antecedent anterior), implicarà una adaptació en el funcionament i 
organització d’aquest òrgan col·legiat, a fi d’incorporar-hi les modificacions necessàries per 
aplicar aquesta doctrina constitucional detallades a continuació: 
 

CLASSES DE SESSIONS: 
 
Les sessions de la Junta de Govern Local, que podran ser ordinàries, extraordinàries o 
extraordinàries de caràcter urgent tindran lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de les 
Preses, el segon i quart dimarts de cada mes a les 8:30 del vespre. 
 
CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA  
  
Les convocatòries de la Junta de govern local, quan en l’ordre del dia hi constin assumptes 
competència del Ple de l’Ajuntament de les Preses delegats a la Junta de govern local, es 
trametran via correu electrònic als regidors/es de la Corporació, concretament, a l’adreça 
electrònica facilitada a l’efecte. I se’n donarà publicitat mitjançant la seva publicació en el 
Tauler d’edictes de l’Ajuntament. En cas de substitució d’aquesta s’haurà de comunicar a 
l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre general de l’Ajuntament. 
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La convocatòria i l’ordre del dia es realitzarà de la forma següent:  
 
 L’ordre del dia tindrà dues parts diferenciades, distingint entre els assumptes que 
suposin l’exercici de competències delegades per l’alcaldia o que es refereixin a la 
competència de la Junta de govern local relativa a la assistència a l’alcalde en l’exercici de 
les seves competències, i els punts que suposin exercici de competències delegades pel 
plenari. 
 No es requerirà que els assumptes hagin sigut dictaminats per les comissió informativa, 
a excepció que es tracti de competències delegades pel ple. 
 No s’haurà de donar compte, amb caràcter previ, a la Junta de portaveus. 
 Tot l’ordre del dia té caràcter resolutiu. 
 
RÈGIM DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PARCIALMENT 
PÚBLIQUES  
 
Quan en l’ordre del dia de les sessions de la Junta s’incloguin temes d’aquest tipus, en el 
moment de tractar-los es permetrà l’assistència del públic, de les entitats de participació 
ciutadana i dels altres membres de la corporació que no integren la junta de govern. 
 
En aquest sentit, s’inclourà un torn de precs i preguntes respecte aquests assumptes, per tal 
que hi puguin participar els altres membres de la corporació que no formen part de la Junta 
de govern, o els altres grups municipals per mitjà dels seus portaveus. En aquest torn 
l’alcalde podria, fins i tot, permetre la intervenció del públic assistent, segons l’article 228.2 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Ateses les determinacions de l’article 70.1, paràgraf segon de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la seva nova redacció d’acord amb la 
STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254, de 23 d’octubre). 
 
A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer.- Implementar, en compliment de la STC 161/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 
254, de 23 d’octubre) relativa a la celebració de sessions parcialment públiques de la Junta 
de govern local en els casos en què aquesta deliberi sobre matèries que els ha delegat el 
Ple, diverses modificacions en el funcionament de les sessions d’aquest òrgan col·legiat per 
adaptar-les a la sentència, les quals es detallen a continuació:  
 

CLASSES DE SESSIONS: 
 
Les sessions de la Junta de Govern Local, que podran ser ordinàries, extraordinàries o 
extraordinàries de caràcter urgent tindran lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de les 
Preses, el segon i quart dimarts de cada mes a les 8:30 del vespre. 
 
CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA  
  
Les convocatòries de la Junta de govern local, quan en l’ordre del dia hi constin assumptes 
competència del Ple de l’Ajuntament de les Preses delegats a la Junta de govern local, es 
trametran via correu electrònic als regidors/es de la Corporació, concretament, a l’adreça 
electrònica facilitada a l’efecte. I se’n donarà publicitat mitjançant la seva publicació en el 
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Tauler d’edictes de l’Ajuntament. En cas de substitució d’aquesta s’haurà de comunicar a 
l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre general de l’Ajuntament. 
 
La convocatòria i l’ordre del dia es realitzarà de la forma següent:  
 
 L’ordre del dia tindrà dues parts diferenciades, distingint entre els assumptes que 
suposin l’exercici de competències delegades per l’alcaldia o que es refereixin a la 
competència de la Junta de govern local relativa a la assistència a l’alcalde en l’exercici de 
les seves competències, i els punts que suposin exercici de competències delegades pel 
plenari. 
 No es requerirà que els assumptes hagin sigut dictaminats per les comissió informativa, 
a excepció que es tracti de competències delegades pel ple. 
 No s’haurà de donar compte, amb caràcter previ, a la Junta de portaveus. 
 Tot l’ordre del dia té caràcter resolutiu. 
 

RÈGIM DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PARCIALMENT 
PÚBLIQUES  
 
Quan en l’ordre del dia de les sessions de la Junta s’incloguin temes d’aquest tipus, en el 
moment de tractar-los es permetrà l’assistència del públic, de les entitats de participació 
ciutadana i dels altres membres de la corporació que no integren la junta de govern. 
 
En aquest sentit, s’inclourà un torn de precs i preguntes respecte aquests assumptes, per tal 
que hi puguin participar els altres membres de la corporació que no formen part de la Junta 
de govern, o els altres grups municipals per mitjà dels seus portaveus. En aquest torn 
l’alcalde podria, fins i tot, permetre la intervenció del públic assistent, segons l’article 228.2 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 
 
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.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es 
celebri. 
 
Explicada la proposta pel Sr. alcalde, el Sr. David Espuña pregunta sobre si la formulació 
d’aquesta proposta és arran de la sentència esmentada, el Sr. Vila contesta afirmativament; 
continua el Sr. Espuña preguntant: que és el què s’ha de votar?. El Sr. alcalde contesta que 
s’ha de votar l’implementació del nou règim de celebració de les sessions parcialment 
públiques de la Junta de govern local en aquells temes en el que es deliberi assumptes 
delegats pel Ple de la Corporació a la Junta de govern, continuant a porta tancada la 
deliberació de la resta d’assumptes competència de la pròpia Junta o delegades per l’Alcaldia 
en aquest òrgan de govern, explicant que s’hauran d’introduir diverses modificacions en el 
règim establert fins ara; en concret, el Sr. Vila, explica, en primer lloc, que les classes de 
sessions no varien continuen essent ordinàries, extraordinàries i extraordinàries amb caràcter 
urgent, en segon lloc, explica que la convocatòria i l’ordre del dia de les sessions es dividiria en 
dues parts, creient convenient que la primera part fos pública, amb el corresponent torn de 
precs i preguntes, i la possibilitat que, ell mateix, podés autoritzar un torn de paraula al públic 
assistent. 
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En aquest moment del debat, el Sr. Espuña pregunta al Sr. Vila, si no és més fàcil delegar 
aquestes competències al plenari, i ja està?.  
 
Davant aquesta qüestió presentada pel Sr. Espuña, la secretària interventora, consultada pel 
Sr. Vila, aclareix que davant de l’interpretació que ha fet el Tribunal Constitucional de l’article 
70.1 paràgraf segon de la LRBL en la Sentència 161/2013, la Corporació, també, pot adoptar 
l’opció d’avocar aquestes competències novament a favor del plenari. 
 
Es continua el debat entre els regidors assistents a la sessió entorn dels pros i contres de 
procedir a l’avocació de les competències delegades a la Junta de govern local en el plenari 
extraordinari de data 22 de juny de 2011, o bé, implementar el nou règim de sessions 
parcialment púbiques de la Junta de govern local, per adequar-les a l'interpretació feta pel 
Tribunal Constitucional de l’article esmentat; argumentant que la decisió dels assumptes 
directament pel plenari facilitarà la gestió i eficàcia administrativa de l’adopció dels acords 
corresponents, alhora que, serà més senzilla la gestió del públic assistent a les sessions del 
plenari, que no si s’implementa el nou règim de sessions de la Junta proposat. 
 
Després de diverses interpel·lacions creuades entre els dos grups municipals, ambdós arriben 
a la conclusió que és millor procedir a l’avocació de les competències delegades a la Junta de 
govern local a favor del plenari, acordant per unanimitat dels 7 regidors/es assistents, dels 9 
regidors que componen la Corporació (vot favorable dels 4 regidors/a del Grup municipal de 
CIU i 3 vots a favor dels regidors/a del Grup municipal LP-PM), de conformitat amb l’article 92 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia 
per al seu estudi i preparació, i l’aplaçament de la seva discussió en el proper ple que es 
celebri. 
 
3.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un 
vot per la independència’ que se celebració a tot Catalunya els dies 22 i 23 de 
març de 2014. 
 
Assumpte: 
 
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. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la 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. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que 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 
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inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-
ho democràticament. 
 
Vist que 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. 
 
Atès que, 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. 
 
Vist que 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. 
 
Vist que 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. 
 
Atès que mitjançant 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. 
 
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.- 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. 

 
Segon.- Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de 

signatures. 
 
Tercer.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la 

campanya ‘Signa un vot per la independència’. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència.  

 
Un cop explicada la proposta pel Sr. Vila, no es fa cap prec i pregunta referent a la proposta.  
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (4 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
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I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 3/4 
i 3 minuts de les nou del vespre, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels 
acords presos, estenc aquesta acta que signa el Sr. Alcalde i la certifico amb la 
meva signatura. 
 
 
Sr. Pere Vila Frigola    En dono fe – Sra. Olga Fornós i Mir 
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