ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Número: 29/2015
Sessió: extraordinària
Caràcter: públic
Data: 26 de maig de 2015
Horari: 12:10 a 12:13
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa
Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Antoni Llobet Mercadé
Miquel Davins Pey
Joan Calmet Piqué
Secretari general
José Luis González Leal
Gerent
Francesc de Puig Viladrich
Absent justificat
Tinent d’alcalde
Ramon Bacardit Reguant

Ordre del dia
1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 27, que va tenir lloc el dia 19 de
maig de 2015.
2.

Alcaldia presidència

2.1

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Donar-se per assabentada i
ratificar, si escau, la Resolució de l’alcalde de 20 de maig de 2015, sobre formular
requeriment previ a la Junta Electoral Central, per tal que anul·li o revoqui l’acord
del dia 13 de maig de 2015, núm. expedient 293/507, relatiu a la retirada de les
banderes “estelades” dels edificis i llocs públics.

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió i explica que el caràcter extraordinari ve motivat, tal com
consta a la convocatòria, per les raons següents:
Atès que per acord de ple de 21 de juliol de 2011, es va delegar a la Junta de Govern
Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en
matèria de competència plenària.
Atès que per resolució d’Alcaldia, de 20 de maig de 2015, s’ha acordat formular
requeriment previ a la Junta Electoral Central, per tal que anul·li o revoqui l’acord de 13
de maig de 2015, amb núm. d’expedient 293/507, referent a la sol·licitud de retirada de
les banderes “estelades” dels edificis i llocs públics”.
Atès que el requeriment previ que es planteja és en relació amb un acord Plenari i, si bé es
disposa d’un termini de dos mesos per efectuar-lo, d’acord amb l’art. 44.2 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa, resulta urgent la seva presentació per tal com la
resolució de la Junta Electoral Central es refereix als períodes electorals i té efectes a dia
d’avui donat que actualment ens trobem en el període electoral de les eleccions locals
previstes per al proper dia 25 de maig. Correspon a l’alcalde, per tant, de resoldre la seva
presentació per raons d’urgència, amb posterior ratificació per part de l’òrgan competent.
Per tot l’exposat, es proposa que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i
ratifiqui la resolució d’aquesta Alcaldia, de 20 de maig de 2015, sobre formular
requeriment previ davant la Junta Electoral Central, a l’empara de l’art. 44.2 de la Llei de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
1.

Aprovació acta anterior

El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la
Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 27, que correspon a la sessió
ordinària del dia 19 de maig de 2015 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat
dels 6 membres presents.
2.

Alcaldia presidència

Motiu de la urgència: Atès que per resolució d’Alcaldia, de 20 de maig de 2015, s’ha
acordat formular requeriment previ a la Junta Electoral Central, per tal que anul·li o
revoqui l’acord de 13 de maig de 2015, amb núm. d’expedient 293/507, referent a la
sol·licitud de retirada de les banderes “estelades” dels edificis i llocs públics”.
Atès que el requeriment previ que es planteja és en relació amb un acord Plenari i, si bé es
disposa d’un termini de dos mesos per efectuar-lo, d’acord amb l’art. 44.2 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa, resulta urgent la seva presentació per tal com la
resolució de la Junta Electoral Central es refereix als períodes electorals i té efectes a dia
d’avui donat que actualment ens trobem en el període electoral de les eleccions locals
previstes per al proper dia 25 de maig. Correspon a l’alcalde, per tant, de resoldre la seva
presentació per raons d’urgència, amb posterior ratificació per part de l’òrgan competent.
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2.1

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Donar-se per assabentada
i ratificar, si escau, la Resolució de l’alcalde de 20 de maig de 2015, sobre
formular requeriment previ a la Junta Electoral Central, per tal que anul·li o
revoqui l’acord del dia 13 de maig de 2015, núm. expedient 293/507, relatiu a
la retirada de les banderes “estelades” dels edificis i llocs públics.

Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 6 membres presents, el
secretari presenta la proposta de l’alcalde, de 21 de maig de 2015, que es transcriu a
continuació:

“Vista la resolució dictada per l’alcalde en data 20 de maig de 2015, que transcrita diu
el següent:
“Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, en relació amb
l’expedient de referència, dicto aquesta resolució que es fonamenta en els fets i
fonaments de dret següents:
Fets

1.

El dia 14 de maig de 2015 es va rebre per fax tramès per la Junta Electoral
Provincial de Barcelona comunicació de l’acord de la Junta Electoral Central
de data 13 de maig de 2015, amb núm. d’expedient 293/507, en referència
amb la sol.licitud que es retiressin les banderes “estelades” dels edificis i llocs
públics, pel qual s’establia el següent:
“1º) Durante los períodos electorales los poderes públicos están obligados a
mantener estrictamente la neutralidad política y, por tanto, deben abstenerse de
colocar en edificos públicos y locales símbolos que pueden considerarse
partidistas y deben retirar los que se hubieren colocado antes de la convocatoria
electoral. Este criterio resulta aplicable a las banderas objeto de la consulta.
2º) Las Juntas Electorales, en cumplimiento del deber de garantizar la
tranparencia e igualdad entre las formaciones políticas concurrentes a las
elecciones exigido por el artículo 8 de la LOREG, tienen la obligación de preservar
el respeto al deber de neutralidad política que tienen los poderes públicos durante
el proceso electoral”

2.

Per acord del Ple d’aquest Ajuntament de data 19 de juliol de 2012 fou
aprovada una proposició de diversos grups municipals i, en la seva execució,
es decidí de penjar una bandera “estelada” al balcó central de l’edifici
consistorial.

3.

El Gerent de l’Ajuntament ha encarregat a aquesta Secretaria, per escrit de
data 20 de maig de 2015, la interposició del requeriment previ previst a l’art.
44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, a la Junta Electoral Central, per a l’anul.lació de
l’acord esmentat al punt de fet primer.

4.

El Secretari General ha emès informe al respecte, de data 20 de maig de
2015.
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Fonaments de dret

1.

L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets,
així com l'article 227.1 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.

2.

L’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa disposa el següent: “En los litigios entre
Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No
obstante, cuando un Administración interponga recurso contenciosoadministrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la
disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación
material, o inicie la actividad a que esté obligada”

3.

Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de
les accions judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 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. En aquest sentit, l’exercici d’accions
judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde en les matèries de la
seva respectiva competència, i a l’Alcalde també quan aquestes hagin estat
delegades a un altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèries de la
competència del ple.

4.

El requeriment previ que es planteja és en relació amb un acord Plenari i, si bé
es disposa d’un termini de dos mesos per efectuar-lo, d’acord amb l’art. 44.2 de
la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, resulta urgent la seva
presentació per tal com la resolució de la Junta Electoral Central es refereix als
períodes electorals i té efectes a dia d’avui donat que actualment ens trobem en
el període electoral de les eleccions locals previstes per al proper dia 25 de
maig. Correspon a l’alcalde, per tant, de resoldre la seva presentació per raons
d’urgència, amb posterior ratificació per part de l’òrgan competent.

5.

Per acord plenari de data 21 de juliol de 2011 es va delegar a favor de la
Junta de Govern Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la
defensa de la Corporació en matèries de competència plenària. Per tant,
correspon a la aquesta Junta la ratificació de l’acord adoptat.

És per això que RESOLC:

1r. FORMULAR REQUERIMENT PREVI a la Junta Electoral Central, d’acord amb
el que disposa l’art. 44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa per
tal que anul.li o revoqui l’acord del dia 13 de maig de 2015, amb núm.
d’expedient 293/507, relatiu a la retirada de les banderes “estelades” dels
edificis i llocs públics durant els períodes electorals.
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2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local per a la
seva ratificació”

Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions
conferides a la Junta de Govern Local mitjançant acord plenari de 21 de juliol de
2011, com a regidor delegat de Governació de l’Ajuntament de Manresa proposo a
la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTADA aquesta Junta de Govern Local de la resolució
dictada per l’alcalde president en data 20 de maig de 2015, que ha estat transcrita en
la part expositiva del present dictamen, i RATIFICAR-LA. “
El secretari dóna compte de l’informe emès per la Secretaria General, de 20 de maig de
2015, que es transcriu a continuació:
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres
presents, aprova la proposta esmentada que esdevé acord de la Junta.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta.

El secretari general,
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