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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del vint-i-quatre de febrer 
de dos mil catorze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-quatre de febrer mil catorze. Essent les 
divuit hores, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors que tot 
seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil, als 
efectes de fer sessió pública extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar 
reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                               NEUS BURGUÉS COMA 

    JOSEP AMORÓS BATALLA    
 
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFE NSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013 DE 27 DE  D ICIEMBRE, 
DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILDAD DE LA ADMINISTRA CIÓN 
LOCAL 

- MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNA TURES 
“SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA” 

- PRECS I PREGUNTES 
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La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 
 
- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DE FENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013 DE 27 DE  D ICIEMBRE, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILDAD DE LA ADMINISTRACIÓ N 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. 
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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 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 
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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 cinc membres assistents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 

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/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 la Torre 
de Capdella, 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. 

 
- MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIG NATURES 
“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 
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culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en 
un nou estat d’Europa. I per fer-ho democràticament. 
 
En aquesta 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 dreta a decidir del 
poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la 
Transició Nacional- n’ha 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 possible. 
 
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 tots 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. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres assistents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 

Primer.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “Signa un 
vot per la independència” que es 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. 
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- PRECS I PREGUNTES 
 
No se n’efectuen 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les divuit hores 
deu minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un cop 
aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 3 de juny de 2014. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


