01/2015

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2015

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les onze hores del dia vinti-cinc de febrer de 2015, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Rubén Lladós i Gómez, es
constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.
Assisteixen a l'acte les Regidores Sra. Ivet Moncusí i Valls i Sra. Maria Pérez i Vinyals.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa 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, amb subjecció a l'ordre del dia de la
convocatòria:
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
2.015
ANTECEDENTS
L'Alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2015
La secretària-Interventora de l'Ajuntament n’ha emès l'informe que figura a l'expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previst al Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació del pressupost s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent, i de
conformitat amb els articles 162 a 171 del Text Refós 2/2004 de 5 de març, regulador de les
Hisendes Locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3,19 i 22 de la Llei 18/2001, de
12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària.
L’Alcalde de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l'exercici 2015, el qual, resumit per
capítols, és el següent:
D ESPESE S
CAPITOLS
1
2
3
4
5
6
7
8

€

CONCEPTES
DESPESES DE PERSONAL
DESP.S/BENS CORRENTS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES
IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS

1

18.600,00
55.200,00
2.300,00
28.300,00
522,00
34.000,00
0,00
0,00

9

PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

6.818,00
145.740,00

INGRESSOS
CAPITOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

€

CONCEPTES
INGRESSOS DIRECTES
INGRESSOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

9.800,00
600,00
10.870,00
90.710,00
10,00
0,00
33.750,00
0,00
0,00
145.740,00

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla.
TERCER.- Aprovar les bases d'execució del pressupost general.
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l'anunci al BOP i al tauler
d'anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats
podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra,
durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan
s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim Local, i l'article 169 del Text Refós 2/2004 de 5 de març, Regulador de les
hisendes locals.
___________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb dos vots a favor dels
regidors de PM i l’abstenció de la regidora de CIU.
El Sr. Alcalde informa que enguany el pressupost és molt similar al de l’exercici anterior, i
procedeix a la lectura i explicació de la memòria d’Alcaldia.
La Sra. Maria Pérez demana què són les inversions reals.
El Sr. Alcalde respon dient que són les inversions previstes aquest any, en concret actuacions en
carrers i camins, en obres de l’ADF, en la millora de l’aigua, i en telecomunicacions.
El Sr. Alcalde manifesta que està previst que aquest any s’amortitzi el deute existent ja que s’ha
demanat a Diputació un canvi de destí d’una subvenció per amortització anticipada de deute; no
obstant, no s’ha previst en el pressupost perquè encara no tenim la resolució de diputació.
La Sra. Maria Pérez demana què s’inclou en el capítol de transferències corrents.
La Sra. Secretària respon dient que inclou la participació en els tributs de l’estat, la participació en
els tributs de la comunitat autònoma, les transferències corrents de la generalitat en concret els
diners que provenen de la línia de manteniment del PUOSC i la subvenció del jutjat de pau, i les
transferències corrents de la Diputació de Barcelona que inclou els ajuts dels programes
complementaris aprovats, i la subvenció de la plaça de secretaria i els ajuts de xarxa i del pla de
concertació.
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2.- ACORD DESESTIMANT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL TRÀMIT
D'INFORMACIÓ PÚBLICA, I APROVANT PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE
L'ARTICLE 87 DEL POUM VIGENT
I.- En sessió plenària celebrada en data 1 d'octubre de 2014, es va aprovar inicialment la
Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic del municipi de Sant
Jaume de Frontanyà redactada pels serveis tècnics municipals, relativa a la modificació de
l’article 87 del POUM per regular l’activitat de càmping a les claus NUP (Pastures) i NUF
(Forestal).
Prèviament s'havia sol·licitat la corresponent sol·licitud de declaració de no subjecció al
procediment d'avaluació ambiental, de conformitat amb lo establert a l'article 7.2 de la Llei
6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
En data 25 de juliol de 2014, la directora de Serveis Territorials a la Catalunya Central del
departament de Territori i Sostenibilitat, va resoldre declarar la no subjecció a avaluació
ambiental de la Modificació puntual de referència.
II.- L’expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis publicats en el Butlletí
Oficial de la Província de data 10 d'octubre de 2014; al diari “Regió 7” del dia 2 d'octubre de
2014; al tauler d’edictes d’aquest ajuntament i a la plana web municipal, durant el termini d’un
mes, finalitzant aquest el dia 10 de novembre de 2014; però no obstant i com sigui que a la
plana web de l'Ajuntament erròniament es feia constar que el termini d'exposició pública
finalitzava el dia 14 de novembre, que s'escau haver d'examinar totes les al·legacions o
reclamacions que s'hagin formulat fins a la data.
Dins del citat tràmit únicament s'ha presentat una reclamació per part de la Sra. Maria Pérez
Vinyals, amb NRE 170 presentat en data 12 de novembre de 2014, la qual manifesta:
"1. L'objectiu es modificar els articles 75, 76 i 87 i sol es modifica I'article 87.
2. Respecte de la justificació i conveniencia no queda prou justificat, ja que no es tracta
d'una modificació puntual per uns interessos generals o per una actuació concreta i
justificada.
3. No hi ha una justificació o estudi, sobre I'estat actual els accessos de les tres zones,
en especial de la zona de Les Planes i xarxes serveis,en especial de la xarxa
d'electricitat que ni tan sols s'esmenta, i això per unes activitats de camping de les
dimensions assenyalades.
4. Qualsevol modificació puntual ha d'incloure el de manera grafica el planejament
vigent en un o varis plánols i la modificació que es pretén en altres i a la mateixa
escala.
5. Es permeten les edificacions lIigades a I'activitat de camping i no es regula
volumetria, altura ni acabats.
6. Donada les dimensions de les zones reservades per a I'activitat de camping, caldria
un estudi d'impacte mediambiental, per les repercussions que tindrá en el municipi i les
finques vemes d'activitat diferent".
Al respecte convé significar el següent:
1.- En relació a l'articulat que es modifica, únicament es modifica l'article 87 afegint tres nous
apartats, concretament el 3, 4 i 5, sense que es modifiquin la resta d'articles, d'acord amb el
següent quadre:
Redactat article 87 vigent
Redactat article 87 proposat
1.- L’establiment de qualsevol ús autoritzable
1.- L’establiment de qualsevol ús autoritzable
comportarà l’obligació d’adoptar les mesures
comportarà l’obligació d’adoptar les mesures
necessàries per evitar la degradació de la
necessàries per evitar la degradació de la
naturalesa i per aconseguir una integració
naturalesa i per aconseguir una integració
total amb el medi en el que s’instal·li. Per això total amb el medi en el que s’instal·li. Per això
caldrà estudiar d’una manera detallada la
caldrà estudiar d’una manera detallada la
captació d’aigua potable, la depuració de les
captació d’aigua potable, la depuració de les
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aigües residuals, la idoneïtat dels accessos i
la conservació i restauració de les masses
arbòries. El titular es comprometrà a la
conservació de l’establiment i del seu entorn
per tal que reuneixi unes condicions perfectes
de seguretat, de salubritat i d’ornat públic.
2.- Els usos permesos es regularan
específicament per a cada tipus de sòl no
urbanitzable. Amb caràcter general queden
prohibits els usos següents:
a. Plurihabitatge.
b. Comerç.
c. Oficines i Serveis.
d. Recreatiu.
e. Industrial.
f. Magatzems, no relacionats amb l’ús
agrícola i ramader o forestal.
g. Aparcament.
h. També es prohibeix amb caràcter general
l’assentament permanent de “roulotes”,
”motorhomes” i “mobilhomes”.

aigües residuals, la idoneïtat dels accessos i
la conservació i restauració de les masses
arbòries. El titular es comprometrà a la
conservació de l’establiment i del seu entorn
per tal que reuneixi unes condicions perfectes
de seguretat, de salubritat i d’ornat públic.
2.- Els usos permesos es regularan
específicament per a cada tipus de sòl no
urbanitzable. Amb caràcter general queden
prohibits els usos següents:
a. Plurihabitatge.
b. Comerç.
c. Oficines i Serveis.
d. Recreatiu.
e. Industrial.
f. Magatzems, no relacionats amb l’ús
agrícola i ramader o forestal.
g. Aparcament.
h. Es prohibeix amb caràcter general
l’assentament permanent de “roulotes”,
”motorhomes” i “mobilhomes”.
3.- Els usos compatibles es regularan
específicament per cada tipus de sòl no
urbanitzable. Amb caràcter general son
compatibles:
L’activitat de càmping, ús compatible i
excepcional d’acord amb els interessos
municipals, i que podrà situar-se a les zones
assenyalades al plànol annex “Zones per
situació de càmpings”, escollides en funció de
la seva proximitat i accés a infraestructures,
topografia adequada i reduït impacte
paisatgístic sobre la vegetació existent. Amb
l’exigència de tramitació prèvia d’un Pla
especial urbanístic, de conformitat amb la
legislació vigent.
4.- No es permetrà cap tipus d’edificació que
no sigui aquella directament lligada a
l’explotació agrícola, forestal o a l’activitat de
càmping.
5.- L’ús d’habitatge no adscrit a explotacions
queda prohibit, només es permet a les masies
existents incloses en el catàleg de masies i
cases rurals.

3.- L’ús d’habitatge no adscrit a explotacions
només es permet a les masies existents
incloses
en el catàleg de masies i cases rurals

En aquests sentit l’Arquitecte municipal, el Sr. Josep Novellas, ho ha reiterat en el seu informe
de data 2 de febrer de 2015, en el qual manifesta que realment només es modifica l’article 87,
però indirectament afecta als articles 75 i 76 per a la regulació de càmping, ja que l’article 75 fa
referencia a camps de conreu i pastures, i l’article 76 fa referencia a àrees boscoses i/o de
vegetació natural, totes dues amb sol NU.
2.- Respecte a la manca de justificació de la modificació, convé significar que en l’actualitat
l’activitat de càmping en SNU és una activitat de turisme sostenible i respectuosa amb el medi
que no està explícitament regulada pel nostre planejament que és molt rígid i poc flexible, i sí
que en canvi està previst en la normativa actual.
En el nou redactat del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost amb les modificacions introduïdes
per la Llei 3/2012 pel qual s’aprova el nou Text refós de la Llei d’Urbanisme, a l’article 47.6.e
disposa que: e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de
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caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística
municipal, que exigeixen en tots el casos la tramitació prèvia d’un pla especia urbanístic.
Es proposa doncs, modificar l’articulat del POUM de Sant Jaume de Frontanyà per permetre
com a ús compatible i excepcional d’acord amb els interessos municipals, la implantació de
càmpings en les xones de claus NUF i NUP, ús que haurà de desenvolupar-se mitjançant la
tramitació d’un Pla Especial, tal i com la normativa urbanística actual.
Significar que la justificació de les zones on es podrà implantar l'ús de càmping, ( Solana de
Terradellas, Casablanca i Les planes) ve donada pel fet que són zones que es troben pròximes
a infraestructures viàries que garanteixen la seva accessibilitat, presentant una topografia
adequada per desenvolupar aquest ús i la previsió que qualsevol futura intervenció que es
realitzin, no suposa un important impacte paisatgístic sobre la vegetació.
En aquest sentit l’Arquitecte en el seu informe de data 2 de febrero reitera que es tramita
aquesta modificació, per tal de concretar el que no diu el POUM, ja que es podria interpretar
que sense fer la modificació que l’activitat és legal per omissió. No obstant, es va considerar
més correcte fer la modificació ter tal de deixar clar i especificar d’una manera clara i concisa i
concretar d’una manera inequívoca les especificacions del POUM. És una modificació que
beneficia els interessos generals, però que vol limitar que no es puguin realitzar càmping a
totes les zones que defineix l’article 75 i 76, la qual cosa podria fer canviar la imatge del
municipi. Amb la limitació a les tres àrees consensuades, s’obre la porta a fer un ús racional del
sòl NU que beneficia sense dubte al municipi, ja que es crea la possibilitat de crear noves
expectatives socials, culturals i productives al municipi.

3.- Respecte al fet que no hi ha una justificació o estudi, sobre I'estat actual els accessos de les
tres zones, en especial de la zona de Les Planes i xarxes serveis, en especial de la xarxa
d'electricitat que ni tan sols s'esmenta, i això per unes activitats de camping de les dimensions
assenyalades; significar que és un aspecte que s'haurà de regular al Pla Especial específic que
reguli l'activitat de camping i no ara amb la modificació de l'article 87 del Planejament vigent.

4.-En relació a la manca de representació gràfica de la modificació proposada, i conforme es
pot comprovar a través de la memòria on es recull la proposta de modificació, s'hi acompanya
com a annex un plànol a on es delimiten i concreten aquelles zones susceptibles d’instal·lació
de l’activitat de càmping, de conformitat amb la normativa urbanística vigent. Significar que a
través d'aquesta modificació i conforme hem manifestat anteiroment només es proposa d'un
article del planejament. En tot cas i conforme manifesta l’Arquitecte municipal en el seu informe,
les tres zones consensuades pel municipi estan convenientment comunicades per la xarxa de
camins de municipi, i no cal fer cap mena de plànol de camins, ja que aquest ja hi consten el la
planimetria del POUM.

5.- En relació a la qüestió relativa al fet que es permeten les edificacions lIigades a I'activitat de
camping i no es regula volumetria, altura ni acabats, significar que aquest és un aspecte que
s'haurà de regular al Pla Especial específic que reguli l'activitat de camping, ja que el POUM
només regula els usos.
6.- En relació a la manca d’estudi mediambiental al·legada per la Sra. Maria Pérez, convé
significar prèviament a aprobar-se inciialment la modificació de normes es va demanar la
corresponent sol·licitud de declaració de no subjecció al procediment d'avaluació ambiental, de
conformitat amb lo establert a l'article 7.2 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental
de plans i programes.
En data 25 de juliol de 2014, la directora de Serveis Territorials a la Catalunya Central del
departament de Territori i Sostenibilitat, va resoldre declarar la no subjecció a avaluació
ambiental de la Modificació puntual de referència.
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En qualsevol cas, i conforme reitera l’Arquitecte municipal en el seu informe cada Pla especial
ha de fer el seu estudi mediambiental, ja que en la modificació puntual, ja es va demanar a
medi ambient, i es va comunicar per escrit que era en el desenvolupament del pla especial el
que s’ha de realitzar el estudi mediambiental, es a dir, que cada zona caldrà que s’aporti el seu
estudi mediambiental, per la zona en concret.
III.- A l'empara de lo establert a l'article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, es va sol·licitar informe al Servei Geològic de
Catalunya, a l'Agència catalana de l'Aigua, al Departament d'Agricultura, ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials de Carreteres,
i a Àrea de Polítiques de Paisatge de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Han emès informe favorable la Direcció General de desenvolupament Rural del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya,
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Pel què fa a l’informe sol·licitat a l’Agència catalana de l’aigua aquesta el va remetre als serveis
territorials del departament de Territori i Sostenibilitat per la seva centralització.
En relació a l’informe d’impacte i integració paisatgística sol·licitat al departament de territori i
Sostenibilitat, manifesten que en el supòsit que la comissió territorial d’urbanisme hagi
d’intervenir en el procediment d’aprovació de l’actuació, correspon a la mateixa comissió, en el
tràmit esmentat, d’avaluar la idoneïtat i al suficiència dels criteris o de les mesures escaients
per millorar la implantació de l’actuació en el paisatge, i acordaren remetre el projecte presentat
a la Comissió territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que en el procediment de
valoració de l’expedient, valorés el seu contingut.
Havent transcorregut amb escreix el termini establert a 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que s’escau procedir a
l’aprovació provisional de l’expedient.
Atès allò que s’estableix als articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les
modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la
modernització del govern local.
L'Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents acords:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions efectuades per la Sra. Maria Pérez i Vinyals, pels
arguments anteriorment exposats.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la proposta de Modificació puntual de les normes
subsidiàries de planejament urbanístic del municipi de Sant Jaume de Frontanyà redactada
pels serveis tècnics municipals, relativa a la modificació de l’article 87 del POUM per regular
l’activitat de càmping a les claus NUP (Pastures) i NUF (Forestal), que haurà de desenvoluparse mitjançant la tramitació d’un Pla Especial, d’acord amb la normativa urbanística actual.
Tercer.- Trametre l’expedient complet a l’òrgan autonòmic competent per tal que atorgui
l’aprovació definitiva.
___________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb dos vots a favor dels
regidors de PM i un en contra de la regidora de CIU.
La Sra. Secretària manifesta que com que hi havia una errada a la web amb la data de finalització
del termini d’exposició pública que podia induir a error, es varen admetre a tràmit les al·legacions
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presentades per la Sra. Maria Pérez, malgrat que ha havia finalitzat el termini d’exposició pública
de l’expedient.
El Sr. Alcalde llegeix la resolució i explica els motius pels quals les al·legacions es proposa
desestimar-les.
La Sra. Maria Pérez demana que si no es permet l’ús de càmping a tot el municipi, sinó només
ales tres zones marcades, si mai es vol establir en una altra zona si es podrà fer.
El Sr. Alcalde respon dient que sí, però que prèviament caldrà modificar el POUM.
La Sra. Maria Pérez demana si les xarxes de serveis les han d’assumir ells.
El Sr. Alcalde respon dient que sí.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2.013

Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent Proposta d’acord:
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 es van sotmetre a informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en data 14
de gener de 2015. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província
del dia 23 de gener de 2015, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions,
al·legacions ni observacions.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació que s’aprovi la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2013, integrats
pels següents estats bàsics:
-

Balanç de Situació.
Compte de Resultats.
Liquidació del Pressupost
Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponent a exercicis
tancats
Estat de Tresoreria
Balanç de Comprovació
Estat de modificació de crèdit
Estat de romanent de tresoreria
Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals i pels annexos següents:
-

Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment
aprovades
Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats
Actes d’arqueig d’existència en caixa
Relacions nominals de deutors i creditors
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Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els
articles esmentats en la part expositiva
___________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb dos vots a favor dels
regidors de PM i l’abstenció de la regidora de CIU.

4.- ACORD D'APROVACIÓ I RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE
L'AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ

Part expositiva:
1. Amb la denominació Agència de Desenvolupament del Berguedà integrada per
diferents administracions públiques i agents del territori es va aprovar una modificació
estatutària que preveu com a objectius principals el desenvolupament de mesures i
accions per afavorir una major cohesió i coordinació interorganitzativa, i augmentar la
competitivitat i el desenvolupament global de la comarca del Berguedà. L’Agència
actua, per tant, com a motor de desenvolupament del territori i fixa com a finalitats
principals l’impuls de la competitivitat i la innovació, la dinamització i la facilitació del
mercat de treball.
2. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que
cal adoptar i que comporta, entre altres, l’adscripció de l’Agència a un dels ens que en
formen part (Disposició Addicional 20a de la Llei 30/1992 en la redacció donada per la
LRSAL) essent inicialment el Consell Comarcal del Berguedà, atenent a la major
aportació anual (DA 20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h) d’aquest ens
consorciat; això no obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en l’eventual
canvi d’adscripció s’atendrà igualment als criteris normatius de prioritat previstos
normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari,
d’acord amb la disposició esmentada.
3. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el
règim, organització i funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants
provocades arrel del funcionament de més d’un any des de la seva darrera modificació.
4. La Junta General de l’Agència que va tenir lloc el passat 22 de desembre es va acordar
aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública preceptiva per
un període de 30 dies. Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per part de
tots els ens consorciats.

Fonaments de dret:
I.

L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins
d’interès comú.

II.

Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen
aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els
estatus.

III.

Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant
amb un major detall aquests ens. Concretament l’article 322 del Reglament relatiu a la
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modificació dels estatuts del consorci preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu
òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst
al seu torn als articles 313 i següents.
IV.

L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta
organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local estableix que
els estatuts del consorci han de determinar l’administració pública d’adscripció d’aquest
amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que estan subjectes al règim
pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens d’adscripció.

V.

La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2
ROAS.

VI.

Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció
municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic
dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987, informes que consten a l’expedient.

VII.

La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres,
del ROF.

D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:

ACORDS:
Primer. Aprovar i ratificar la modificació dels Estatuts de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà acordada per la Junta General de l’Agència en data 22 de desembre de 2014,
d’acord amb el text que figura adjunt.
Segon. Notificar aquest acord a l’Agència als efectes de la informació pública conjunta de la
modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que
l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.
___________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb dos vots a favor dels regidors
de PM i un a favor de la regidora de CIU.
En el torn de debat el Sr. Alcalde manifesta que es proposa aquesta modificaicó dels estatuts
perquè s’han d’adaptar a la LRSAL.

5.- ACORD RATIFICANT EL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1/2015 DE 29 DE GENER DE
2015 D'ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA
CATALUNYA CENTRAL
DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1/2015 D'ADHESIÓ A
DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL
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L’ASSOCIACIÓ

PER

AL

En data 3 de setembre de 2008 es va procedir l’aprovació de la constitució de l’Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central així com els seus estatuts.
Aquesta Associació tenia com objectiu gestionar el Programa Leader 2007-2013.
En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció local en
el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
En el punt 6.2.2 de l’ordre es demana com a documentació a presentar còpia dels acords del
plens de les administracions locals corresponents en què autoritzen la seva adhesió al grup.
Entenen que el Municipi de Sant Jaume de Frontanyà forma part de l’àmbit territorial elegible
de PDR 2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i segons el
mapa territorial, pertoca formar part del Gal de l’associació pel desenvolupament rural de la
Catalunya central,
En virtud de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer: AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Sant Jaume de Frontanyà
al Grup d’Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya central.
Segon: Notificar el present acord a l’ Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya
central.
Tercer.- Ratificar el present Decret en el proper Ple que se celebri.
_____________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb dos vots a favor dels regidors
de PM i un a favor de la regidora de CIU.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 11:31 hores, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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