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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 4/2016
Caràcter: extraordinari
Data: 21 de desembre de 2016
Horari: de 20:00 a 20:40 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari acctal.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2017.
2.- Aprovació inicial de l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Blancafort
i Senan pel sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció i dels estatuts que l’han de
regir.
3.- Proposta de moció de suport a les Oficines Liquidadores.
4.- Proposta de moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el
contracte de la societat amb la pagesia.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 20:00 hores del dia 21 de desembre de 2016.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2017.
Antecedents:
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017.
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Fonaments de dret:
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen,
Acorda:
1. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2017 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic, el qual,
resumit per capítols, és el següent:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL €

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
132.500,00
5.000,00
142.400,00
183.000,00
10.600,00
0,00
35.700,00
0,00
0,00
509.200,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL €

PRESSUPOST DE
DESPESES
148.300,00
237.400,00
0,00
50.000,00
0,00
73.500,00
0,00
0,00
0,00
509.200,00

2. Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 533.665,06 €, d’acord amb el
següent detall:
Càlcul del sostre de despesa no financera del pressupost 2017
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera
Regla despesa liquidació 2016
Regla despesa pressupost 2017
Marge compliment regla de la despesa

Despesa no financera €
148.300,00
237.400,00
0,00
50.000,00
0,00
73.500,00
0,00
509.200,00
303.587,08
279.122,03
24.465,06
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Marge compliment estabilitat
Import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que
hi hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

120.071,31
24.465,06

533.665,06

3. Aprovar les bases d'execució del pressupost general.
4. Aprovar la plantilla de personal que s'ha detallat, així com la relació de llocs de treball en la
que es modifica el lloc de secretari interventor d’acord amb les següents consideracions:
Per Resolució GRI/622/2015, de 20 de març, la Direcció General d’Administració Local va
resoldre la creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera de l’Ajuntament
de Blancafort com a lloc de treball reservat a personal funcionari d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció, a proveir pel sistema de
concurs.
Per la provisió d’aquesta plaça, l’Ajuntament de Blancafort ha considerat la creació d’una
agrupació de secretaries per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretari interventor
amb habilitació de caràcter estatal amb el municipi veí de Senan, havent iniciat la tramitació del
corresponent expedient de constitució de l’agrupació. El temps de dedicació i els costos del lloc
de treball es repartiran al 50% entre els dos municipis.
El funcionari de l’agrupació tindrà la categoria corresponent al grup de classificació A1 i el
complement de destí serà el 22. La jornada laboral serà de 37,50 hores setmanals, pertocant
doncs al nostre municipi un total de 18’75 hores amb la dotació pressupostària següent:
-

Retribucions bàsiques: 7.450,00 €
Complement de destí: 3.650,00 €
Complement específic: 6.400,00 €

Si la plaça es proveís mitjançant acumulació, s’establiria la proporció que correspongués.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva 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 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
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2.- Aprovació inicial de l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de
Blancafort i Senan pel sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció i dels estatuts
que l’han de regir.
Amb la finalitat d'aconseguir una major eficiència i racionalitat dels recursos humans, es pretén
agrupar el lloc de secretaria intervenció reservat a funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter estatal amb l'Ajuntament de Senan, repartint el cost econòmic del lloc
entre les entitats que s'agrupin.
Davant la necessitat de constituir l'esmentada agrupació, degut a la impossibilitat de prestar
correctament les funcions públiques necessàries de manera aïllada, la necessitat de no perpetuar
la situació actual d'habilitació accidental i davant la improcedència de concedir la seva dispensa.
Vist l'informe de secretaria de data 2 de desembre de 2016 i d'acord amb allò disposat a l'article
47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el
següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de constitució de l'agrupació dels ajuntaments de
Blancafort i Senan pel sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció, pels motius
exposats.
SEGON. Aprovar inicialment els estatuts que han de regir l'agrupació de municipis, que
s’adjunten com a annex al present acord, i sotmetre’ls a informació publica pel termini de trenta
dies.
TERCER. Traslladar aquest acord i l'esborrany d'estatuts a l'Ajuntament de Senan a fi de que
adopti l'acord oportú.
QUART. Notificar el present acord al personal afectat perquè en el termini de quinze dies
formuli les al·legacions que estimi oportunes.
CINQUÈ. Remetre l'expedient a la Diputació de Tarragona i al Consell Comarcal de la Conca de
Barberà per a l'emissió del preceptiu informe, d'acord amb allò disposat a l'article 3.b) del Reial
decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter estatal.
SISE. Designar als senyors Magí Baltà Ventura i Enric París Daran com a membres d’aquest
Ajuntament per a formar part de l’Agrupació.
SETÈ. Facultar a l'alcalde, senyor Magí Baltà Ventura, per a la gestió í firma de tots els
documents que calguin.
“ANNEX: ESBORRANY D’ESTATUTS DE L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE BLANCAFORT I
SENAN PER AL MANTENIMENT EN COMÚ DE LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ.
Article 1. Finalitat, règim jurídic i capitalitat de l’Agrupació.
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Segons el disposat a l’article 3 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, els municipis
de Blancafort i Senan constitueixen una Agrupació a l’efecte de sosteniment en comú del lloc de
secretaria intervenció, repartint el seu cost econòmic entre les entitats agrupades i que serà un lloc únic
per al conjunt de les mateixes.
L’Agrupació constituïda es regirà pels presents Estatuts i per les disposicions legals vigents, i no tindrà
personalitat jurídica diferent de les entitats que la formen.
La capitalitat de l’Agrupació es fixa en el municipi de Blancafort on es celebraran les sessions
corresponents.
Article 2. Forma d’organització.
L’Agrupació serà gestionada per una Junta de Govern, òrgan de govern amb representació de totes les
entitats agrupades.
La Junta de Govern de l’Agrupació estarà formada per representants dels dos ajuntaments agrupats, en
concret, un número de 4 membres; pertanyents 2 a l’Ajuntament de Blancafort i 2 a l’Ajuntament de
Senan; en tot cas, formaran part de la Junta els alcaldes d’ambdós municipis.
Els membres hauran de ser nomenats pels plens de cada Ajuntament i el seu mandat tindrà la mateixa
durada que el de les respectives Corporacions. El cessament com a regidor comportarà el cessament
com a membre de l’Agrupació.
Actuarà com a president de la Junta de Govern de l’Agrupació l’alcalde del municipi de la capitalitat i
els restants membres com a vocals.
Les atribucions del president de l’Agrupació en la seva qualitat d’alcalde de la capitalitat seran, quan
resultin aplicables i concretament en matèria de personal, les contingudes en l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article 3. Règim del personal
S’estableix que el secretari-interventor de l’Agrupació prestarà servei als ajuntaments interessats
d’acord amb el següent quadre:
Ajuntament

Hores setmanals

Blancafort

18’75 hores

Senan

18’75 hores

L’horari i dies d’assistència es fixarà de comú acord entre els ajuntaments, respectant els percentatges
de cada ajuntament.
Al funcionari que presta els serveis de secretaria-intervenció de l’Agrupació no se li indemnitzarà per
les despeses de desplaçament, donat que s’han tingut en compte a l’hora de fixar els complements.
El règim retributiu del funcionari que presti els serveis de secretaria-intervenció de l’Agrupació serà el
legalment establert, en termes generals als arts. 22 a 24 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, tenint en compte els
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complements per raó de l’agrupació establerts a l’article 8 del Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, que
estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l’Administració local, que estableix que “Els
funcionaris que desenvolupin les seves tasques al servei d’agrupacions per al sosteniment de funcionaris
en comú percebran, en tot cas, un 15% de la quantia del complement de destí assignat al lloc de treball,
per cadascun dels ajuntaments agrupats i en concepte de complement específic, sense que la quantia
assignada per aquesta circumstància pugui excedir del 60%”.
El funcionari de l’Agrupació formarà part de cadascuna de les plantilles dels municipis que la formen,
en proporció a la distribució del cost del lloc de treball: 50 % a Blancafort i 50 % a Senan.
El règim disciplinari del funcionari s’acomodarà al disposat en les disposicions legals i reglamentàries
vigents, i serà exercit pel president en la seva condició d’alcalde de la capitalitat i previ informe de la
Junta de Govern de l’Agrupació.
Article 4. Recursos econòmics de l’Agrupació
La quantitat que cada entitat de l’Agrupació consigni anualment en els seus respectius pressupostos
ordinaris per a les atencions del funcionari de l’Agrupació i altres despeses derivades del funcionament
d’aquesta, de conformitat amb les disposicions legals vigents, constitueix l’únic recurs de l’Agrupació.
El pagament que la capitalitat de l’Agrupació faci per les retribucions que corresponguin al funcionari,
les cotitzacions al règim de Seguretat Social i altres despeses, serà compensat per totes les entitats
agrupades segons els següents percentatges: 50 % Blancafort i 50% Senan.
Article 5. Règim Jurídic de l’Agrupació
La Junta de Govern de l’Agrupació es reunirà en sessió ordinària de forma anual i, en sessió
extraordinària, quantes vegades ho consideri oportú el president o ho requereixi alguna de les entitats
integrants de la mateixa.
Actuarà com secretari de la Junta de Govern el que ho sigui de l’Agrupació. El despatx dels assumptes
corresponents a les entitats s’atendrà pel funcionari de l’Agrupació, sense preferència per a cap d’ells,
sense que això impliqui la desatenció dels serveis.
En cas d’urgència o força major, s’atendrà preferentment a l’entitat afectada.
Perquè el secretari pugui complir amb la seva obligació d’assistir a les sessions que celebrin cadascuna
de les entitats afectades per l’Agrupació, s’adoptaran per aquestes les mesures oportunes a fi que
aquests actes no coincideixin en el mateix dia.
En el cas que per circumstàncies excepcionals o per imperatius legals s’exigeixi la celebració de
sessions extraordinàries per les entitats afectades en un mateix dia, s’assenyalaran hores distintes que
permetin a aquest funcionari realitzar el desplaçament a cadascuna.
Article 6. Termini de vigència i causes de supressió i de modificació de l’Agrupació.
L’Agrupació té vigència indefinida. La supressió o modificació de l’Agrupació constituïda per al
sosteniment de personal en comú podrà incoar-se a instància de les entitats locals interessades,
mitjançant acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
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En l’acord de dissolució es farà constar la proposta de qualificació o, si escau, exempció del lloc
resultant després de la dissolució. En aquest acord s’haurà de fixar també a quina de les entitats locals
queda adscrit el funcionari amb habilitació de caràcter nacional que està ocupant el lloc en
l’Agrupació. En qualsevol cas, ha de quedar garantida la prestació de les funcions públiques
necessàries.
En el cas que l’acord plenari aprovant la dissolució no s’adopti per totes les entitats integrants de
l’Agrupació, l’entitat que insti la dissolució donarà trasllat de l’acord a les entitats restants perquè en el
termini d’un mes i mitjançant acord plenari presentin quantes al·legacions estimin oportunes.
L’Agrupació se suprimirà per les següents causes:
Per la possibilitat de prestar correctament les funcions públiques necessàries de forma aïllada
per augment dels recursos.
Per majors exigències del servei que reclamen la presència permanent del secretari.
L’Agrupació es modificarà per les següents causes:
Per la des agrupació d’un municipi.
Per l’agregació d’un municipi.
Article 7. Procediment de modificació dels Estatuts.
La modificació d’aquests Estatuts requerirà els mateixos tràmits exigits legalment per a la seva
constitució i l’aprovació.
Disposició final única.
L’Agrupació es regirà per les normes contingudes en els Estatuts, i en el no previst, pel Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, pels arts. 92 i 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per
l’article 3 i la disposició addicional segona del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió
de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional;
per l’article 9 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim
jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals de Catalunya i
per les disposicions que en endavant es dictin en aquesta matèria i fins a tant que aquesta Agrupació no
es dissolgui legalment.

3.- Proposta de moció de suport a les Oficines Liquidadores.
El senyor alcalde presenta al Ple la següent moció per al seu debat i votació:
Relació de fets:
La gestió i liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i
de l'impost sobre successions i donacions que realitzen les Oficines Liquidadores de districte
hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat s'empara amb la normativa pròpia dels
tributs, disposició addicional 2a del RD 828/1998 de 29 de maig, disposició addicional 1a del
RD 1629/1991 de 8 de novembre.
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Les oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de
Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles
de Catalunya signat el 30 d'octubre de 2012, prorrogat el dia 22 d'octubre de 2015, exerceixen les
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels citats impostos, delegades a la Generalitat de
Catalunya en el marc de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el nou sistema
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i
es modifiquen determinades normes tributàries, i de la Llei 16/2010, de 16 de juliol, de règim de
cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions
d'aquesta cessió.
Les funcions encomanades a les oficines liquidadores es podrien agrupar en tres grans blocs:
En un primer bloc, s'inclourien totes aquelles tasques corresponents a la recepció de documents,
escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol document que es presenti a les oficines,
independentment que, conforme a les regles de competència territorial, siguin incompetents per
tramitar-ho. Respecte de tota la tasca de gestió de documentació, també s'hi podria incloure el
seu arxiu, classificació i custòdia d'acord amb les instruccions emeses per l'Agència Tributària de
Catalunya.
En un segon bloc, s'hi pot afegir el que s'entén com l'atenció al contribuent, tot allò que defineix
la relació que tenen aquestes Oficines amb la ciutadania, és a dir, informar els contribuents sobre
tots els aspectes de la gestió dels impostos que tenen encomanats, així com assistir-los per tal de
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.
Finalment, en un tercer bloc, s'integrarien totes aquelles actuacions que tenen a veure amb la
tramitació dels procediments previstos al Títol III de la Llei General Tributària, l'aplicació dels
tributs, respecte a l'impost sobre successions i donacions i a l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats. En aquest sentit es qualifiquen i revisen tots els
documents i les autoliquidacions, determinant si s'han auto liquidat correctament els fets
imposables que continguin i s'emeten les propostes de liquidació i les liquidacions provisionals
per valors declarats o comprovats que s'escaiguin. Totes aquelles actuacions que en relació amb
els citats impostos es preveuen en relació a la revisió en via administrativa fins a la seva
tramitació a la via econòmic administrativa, és a dir, procediments de devolució d'ingressos
indeguts, acords de suspensió, recursos de reposició i tramitació de procediments especials de
revisió i econòmic administratius. Així mateix, la qualificació de les infraccions tributàries, la
seva incoació i tramitació d'acord amb la normativa vigent. I, també, la tramitació de sol·licituds
d'ajornaments i fraccionaments que presentin els contribuents.
Les Oficines Liquidadores presten uns serveis de proximitat al ciutadà, ja que una àmplia
distribució geogràfica evita que el contribuent hagi de fer grans desplaçaments i al mateix temps
al tractar-se d’Oficines de reduïda dimensió permet un acostament en el tracte envers el ciutadà.
S’ha de tenir en compte, a més que actualment hi ha molts interessats que, tot i no tenir
coneixements fiscals, es fan els tràmits pel seu compte amb la finalitat d’estalviar-se les despeses
del gestor i això implica un major nombre de persones ateses i una dosi molt alta de paciència.
Ofereixen el servei de cita prèvia (generació de diferents models d'autoliquidació) tant de
l'impost sobre TP i AJD com de l´ISD i també duen a terme actuacions de col·laboració en les
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campanyes de renda i patrimoni, mitjançant punts d'atenció personalitzada per a la confecció de
les autoliquidacions dels impostos citats.
Aquesta proximitat es veu reflectida en el fet que diàriament molts ciutadans i professionals es
personen a les oficines per informar-se sobre diversos temes relacionats amb els procediments
d'aplicació dels tributs tramitats a les mateixes, també diàriament s'atenen un nombre elevat de
consultes telefòniques.
Una de les propietats de les Oficines Liquidadores és l’eficàcia en la gestió, prova d'això és el fet
que comprova expedient a expedient donant lloc a un major control del compliment de les
obligacions tributaris dels contribuents. Aquesta comprovació exhaustiva de tots els expedients
presentats fa que el ciutadà confiï en el sistema tributari i prengui consciència que tots hem de
contribuir, pagant el que és just per aquests tributs ben gestionats, per generar ingressos pel país.
Els empleats de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades amb una bona formació
professional que s'han convertit en autèntics especialistes en l'àmbit de la gestió d'aquests
impostos complexos. Hi ha una actualització constant tan en l'àmbit de formació jurídica com de
pràctica en la gestió dels procediments.
Atès que des de fa uns mesos, han aparegut als mitjans de comunicació tota una sèrie
d'informacions en el sentit que dins del marc legal autonòmic vigent i en el desplegament d'una
hisenda amb més competències el Govern pretén reforçar l’Agència Tributària de Catalunya en el
sentit que liquidi tots els impostos cedits a partir de l'any que ve, entre ells l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost sobre successions i donacions,
que és una tasca que actualment realitzen les Oficines Liquidadores de districte hipotecari a
càrrec dels Registradors de la Propietat.
Atès que el grau de satisfacció amb el funcionament de les Oficines Liquidadores, així com amb
els serveis que presten, és elevat entre els ciutadans.
Atès que les Oficines Liquidadores comproven la totalitat dels expedients presentats dóna una
seguretat jurídica al ciutadà que no té quan es fan comprovacions aleatòries o de mostreig i per
tant estem davant d'una actuació tributària justa, qualitat indispensable pel bon funcionament i
confiança per part dels ciutadans en el sistema tributari.
Atès que davant d'un hipotètic desmantellament de la xarxa d'Oficines Liquidadores, actualment
53 oficines distribuïdes pel territori Català, es perdrien precisament els fets diferencials que
caracteritzen a les Oficines Liquidadores en concret la proximitat al ciutadà, l’eficàcia en la
gestió i el personal qualificat, pel fet que es tracta d'oficines petites amb uns mètodes de treball i
organitzatius propis, que permeten un tracte personalitzat amb els ciutadans.
Per tot això es proposa al Ple que s’acordi:
1.
Demanar al Govern de la Generalitat l’adopció d’un model de gestió tributària que
permeti mantenir l'Oficina Liquidadora a Montblanc per tal de continuar l’atenció personalitzada
i en proximitat prestada fins a la data fugint de models que impliquin la re centralització del
servei.
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2.
Demanar al Govern de la Generalitat que ofereixi una solució que possibiliti que els
treballadors que fins a dia d’avui ha vingut realitzant totes les funcions de gestió, liquidació i
recaptació dels tributs sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost
sobre successions i donacions, optar a continuar realitzant la seva feina quan es desenvolupi
l’activitat per part de l’Agència Tributària de Catalunya, i que permeti alhora que la mateixa
pugui aprofitar els coneixements i l’experiència en aquestes tasques d’aquestes persones.
3.
Notificar els presents acords a la presidència i vicepresidència de la Generalitat de
Catalunya.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels set regidors que componen el
plenari municipal.

4.- Proposta de moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el
contracte de la societat amb la pagesia.
El senyor alcalde presenta al Ple la següent moció per al seu debat i votació:
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La
Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és necessari
renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer
Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en
una concentració a Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment:
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA
PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa amb la
lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual
conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la
societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de
país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera
marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual
cal fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i forestal
és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho hauria de
reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han d’incorporar al seu
text fonamental les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
c)L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del
sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que la
prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat
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d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest
esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta de
competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la normativa concordant
amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol
social de la pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les
activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi.
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos de
Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional catalana, en les
darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior als dos
terços, no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i
normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a
representant àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es manté
a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i altres
espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya,
formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació
socioeconòmica de determinades administracions locals.
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política Agrària
Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial
en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que
ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests dos
aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el
comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i materials
suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i
d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i
fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la
competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un
paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els
contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de la
regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les mesures
que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per assegurar la
justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 %
l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant
això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes
prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat
retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i
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ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i
desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la desatenció de
l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, mitjançant una llei,
cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i execució del PDR de Catalunya,
així com, la revocació de les retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i
provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar més a
capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els recursos
humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais
cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar
les comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a les
zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les mesures
excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels
llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda
demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per
minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la
capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic i, si
s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es
redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal que es
prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada d’espècies com el llop, les
poblacions del qual estan creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels
Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el
territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la
fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc
actual.
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està aplicant la
Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora de les normes, o
no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a
l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en
matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions
no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius,
estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin,
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla
Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals,
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i
arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus
plans de gestió.
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Per tot això es proposa al Ple que s’acordi:
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de vista logístic
o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter voluntari.
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
-

Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
Plaça de Sant Jaume, 4
08002 BARCELONA

-

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA

Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels set regidors que componen el
plenari municipal.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 20:40 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

