AJUNTAMENT DE PRADES
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 01/2012
Caràcter: ordinària
Data: 2 de març de 2012
Horari: de 20:08 a 20:42 hores
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU)
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU)
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM)
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU)
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU)
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM)
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM)
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal.
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen
set regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c)
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.
En aplicació de l'article 82.3 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, l'Alcaldessa proposa als membres
assistents al Ple la incorporació a l'Ordre del dia d'un nou punt per a ser tractat:
Adhesió de l'Ajuntament a la Declaració Institucional del Govern de la Generalitat sobre el Dia
Internacional de les Dones – Aprovació.
Atès que el pròxim 8 de març de 2012 es commemora el Dia Internacional de les Dones i per tal que aquest
Ajuntament pugui adherir-se a la Declaració Institucional que promou el Govern de la Generalitat és fa
necessària la seva inclusió a l'Ordre del dia.
Es sotmet a votació i per unanimitat dels membres assistents es ratifica la inclusió del citat punt a l'Ordre del
dia de la sessió, punt que es tractarà abans dels Precs i preguntes.
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a
l'ORDRE DEL DIA.
1r.- Acta de la sessió del dia 29 de desembre 2011 – Aprovació
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2011, a la qual no es dóna
lectura tota vegada que els senyors Regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa juntament amb la
convocatòria, a la que els regidors donen llur conformitat.
2n.- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, dels Decrets de l'Alcaldia dictats
entre el dia 2 de novembre de 2011 i el dia 23 de febrer de 2012 i numerats del 137/2011 al 19/2012, als
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quals no es dóna lectura tota vegada que els senyors Regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa
juntament amb la convocatòria. El Ple de la corporació es dóna per assabentat.
3r.- Pressupost de la Corporació i plantilla de personal per a l'exercici 2012 – Aprovació
ANTECEDENTS
L'alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2012.
El secretari-interventor de l'Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a l'expedient.
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
En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
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 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
general d'estabilitat pressupostària.
Per tot això, el Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2012, el qual, resumit per capítols, és el
següent:
INGRESSOS

Pressupost de l'entitat

A) OPERACIONS CORRENTS
1.Impostos directes
2.Impostos indirectes
3.Taxes i altres ingressos
4.Transferències corrents
5.Ingressos patrimonials

471.900,00
13.275,00
609.844,70
254.694,99
20.862,66

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.Alienació d'inversions reals
7.Transferències de capital
8.Actius financers

0,00
94.422,65
0,00

C) OPERACIONS FINANCERES
9.Passius financers
INGRESSOS TOTALS

0,00
1.465.000,00
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DESPESES

Pressupost de l'entitat

A) OPERACIONS CORRENTS
1.Despeses de personal
2.Despeses en béns corrents i
serveis
3.Despeses financeres
4.Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.Inversions reals
7.Transferències de capital
C) OPERACIONS FINANCERES
8.Actius financers
9.Passius financers
DESPESES TOTALS

276.450,00
548.737,86
16.200,00
17.900,00

541.605,00
0,00

0,00
64.107,14
1.465.000,00

Segon. Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l'esmentat pressupost.
Tercer. Aprovar les bases d'execució del pressupost general.
Quart. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el 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 Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
4t.- Projecte d'urbanització del carrer Onze de Setembre – Aprovació inicial
El senyor Josep Frederic Pérez Pastor, arquitecte dels serveis tècnics urbanístics del Consell Comarcal del
Baix Camp, ha elaborat un projecte d'obres per a l'execució de la urbanització del carrer Onze de Setembre.
El Secretari ha emès informe sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del carrer Onze de Setembre, redactat per l'arquitecte
Josep Frederic Pérez Pastor, amb un pressupost total de 331.005,04 euros.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de trenta dies, per tal que s'hi puguin
presentar les al·legacions que es considerin pertinents.
Tercer.- Delegar en l'Alcaldia l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer Onze de Setembre, i
publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
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5è.- Adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència – Aprovació
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l'àmbit d'autonomia del nostre
país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis
moralment "exclosos" de la Constitució Espanyola, recollint d'aquesta manera el sentit de la manifestació
sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l'autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió
aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics ratificat per l'Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama:
"Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut
polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs
recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica
internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble
no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d'administrar territoris no autònoms,
i territoris en fideïcomís, promouran l'exercici del dret a l'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord
amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Atès que el Decret 110/1996, de 2 d'abril, regula la constitució d'organitzacions associatives de les entitats
locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.
Atès que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d'associar-se en concordança
amb el que disposa l'esmentat Decret 110/1996.
Atès que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va constituir formalment l'Associació de
Municipis per la Independència i es van aprovar els seus estatuts, i vist el contingut dels mateixos.
El Ple de la corporació, per cinc (5) vots a favor i dues (2) abstencions,
ACORDA:
Primer.- Adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de
desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l'Associació.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a l'efectivitat dels precedents
acords.
Quart.- Delegar en el Regidor Eugeni Coll i Rovira per representar aquest Ajuntament davant l'Associació
amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre un certificat de l'acord a la presidència de l'Associació de Municipis per la Independència
domiciliada al carrer Ciutat, núm. 1, 08500 Vic.
En l'explicació del vot el Sr. LlorençTorruella i Ramiro manifesta que la seva preferència és la creació d'un
Estat federal i per tant està en desacord amb la independència.

PO 02.03.2012/Pàg. 4

AJUNTAMENT DE PRADES
El Sr. Josep M. Planas i Pujo, en la seva explicació del vot, diu: Que és catalanista però no ha estat mai
independentista, però quan veig el maltractament que des del govern central i el tribunal constitucional ens
fan m'agafen rampells d'independentisme, no obstant, per ara no veig possible la independència.
6è.- Recolzament a la proposta de l'Ajuntament de Mont-ral d'incorporació del camí de Farena en la
primera fase del Pla zonal de la xarxa de carreretes del Camp de Tarragona – Aprovació
L'Ajuntament de Mont-ral va adoptar en data 25 de gener de 2012 un acord pel qual insta a aquest
Ajuntament a donar suport a la proposta presentada a la Diputació de Tarragona en referència a la inclusió
del camí de Farena a la carretera TV-7041 en la primera fase del Pla Zonal de la xarxa de carreteres del
Camp de Tarragona.
Atès que aquest camí dóna accés al nucli de Farena des de la carretera esmentada, la qual va des de
Alcover cap a Capafonts i Prades, i també permet el tancament d'itineraris ja que enllaça amb la TV-7044,
amb inici a la Riba i final a Farena, la seva utilitat social i estratègica és innegable.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Donar suport a la proposta presentada per l'Ajuntament de Mont-ral en relació a la incorporació en
el grup 1 del camí de Farena a la carretera d'Alcover cap a Capafonts i Prades dins de la primera fase del
Pla zonal de la xarxa de carreteres del Camp de Tarragona.
Segon.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Mont-ral i a la Diputació de Tarragona.
7e.- Adhesió de l'Ajuntament a la Declaració Institucional del Govern de la Generalitat sobre el Dia
Internacional de les Dones – Aprovació.
"Un any més, el dia 8 de març, les dones de tot el món sortim al carrer per fer-nos visibles i per fer visible la
nostra mirada sobre el món.
La lluita de les denes per aconseguí la igualtat política, jurídica i econòmica ha estat una gran experiència
històrica que té els seus inicis en la Declaració dels drets de la dona i de la ciutadania publicada per Olympe
de Gouges el 1791.
Una de les manifestacions més terribles de la desigualtat entre els homes i les dones i les discriminacions
d'aquestes és la violència masclista, a la que avui també volem fer referència per condemnar amb fermesa
qualsevol de les seves manifestacions i per manifestar, de manera contundent, que la lluita per a l'eradicació
de la violència masclista i la superació dels estereotips que l'avalen és una prioritat del Govern de
Catalunya. No podrem parlar mai d'igualtat ni de consecució dels drets de les dones si aquestes no poden
viure en un país lliure de violència masclista, un país, una societat, que faci impensable l'agressió física,
psíquica o econòmica a la meitat de la seva població. És en aquest camí cap ala igualtat de drets que ens
hem de trobar tots i totes, un camí de treball, de responsabilitat i d'esperança.
A Catalunya, el camí emprès per que avui coneixem com a "moviment de dones" va començar també fa
molts anys, i va ser durant la dècada dels anys 20 i 30, que les dones es van mobilitzar de manera
organitzada per reivindicar el dret d'expressar les seves posicions polítiques i de participar de manera activa
en la vida política.
Milers de dones, moltes d'elles encara avui anònimes, van trencar esquemes i van transgredir els límits de
les convencions socials, posant en qüestió la divisió entre l'àmbit privat i el públic, i desafiant l'imaginari
masculí amb nous estils de ser dones. Totes aquestes passes no van ser fàcils, sinó que, ben al contrari, les
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protagonistes es van trobar amb la resistència de les seves parelles, de la seva família i, fins i tot, en
ocasions, amb la represàlia política.
Les dones van fer política des de les institucions de govern i des dels partits i les organitzacions, però també
de manera informal, quotidiana i anònima van posar en pràctica la seva pròpia manera de participar en el
debat sobre el model de país que volien.
Els esforços de totes aquestes dones van resultar fonamentals per transcendir el seu temps i fer possible
importants avenços cap a la democràcia i el progrés al nostre país.
La lluita de les dones durant aquells primers anys dels segle XX no van ser només una lluita per a la
concessió del dret al vot, sinó que també va ser una lluita per a la igualtat, el respecte i la justícia.
Es tractava d'eradicar el fet que les dones tinguessin una posició particular en una determinada estructura
per determinació del sexe, i de posar de manifest que la categoria sexual no quedava implícita en la
categoria social, pròpia de l'estatus atribuït en el marc d'un sistema patriarcal.
La conquesta del vot, va ser alguna cosa més, va se la conquesta d'un espai, la conquesta del dret de parlar
i de ser escoltades.
Avui, les dones podem exercir de manera lliure el nostre dret de vot, però encara persisteixen resistències al
canvi d'una determinada visió de la realitat, que s'ha manifestat al llarg de la història, i que considera que, la
vida pública, sobre la qual se sustenta el desenvolupament de les institucions, ha de regir-se per categories
sexuals, de manera que només els homes poden ésser en els llocs de més alta decisió.
Per això avui, que s'han complert 80 anys de l'accés de les dones al dret de vot, des del Govern de la
Generalitat volem, en primer lloc, recordar i retre homenatge a totes les dones que van defensar la
instauració de la democràcia al nostre país i que es van comprometre en la construcció d'una societat on les
dones poden exercir lliurement la seva participació directa en la vida pública, en igualtat amb els homes.
Volem, també, manifestar el nostre desig i la nostra voluntat de continuar avançant perquè les dones puguin
accedir en igualtat de condicions i d'oportunitats als llocs més elevats en la presa de decisions. Perquè el fet
que les dones actuïn i estigui presents en l'àmbit polític és molt important pel que suposa l'adquisició de
l'autèntica ciutadania.
La igualtat de drets i fets entre dones i homes és una necessitat essencial en una societat democràtica
moderna.
Els rols que, tradicionalment, han desenvolupat dones i homes a la societat estan experimentant,
actualment, una important transformació.
La major participació de les dones al mercat de treball productiu, el seu major accés a tots els nivells
educatius, a la formació i a la cultura i, en menor mesura, als àmbits de presa de decisions, estan generant
uns canvis socials favorables per avançar en el camí cap a la igualtat efectiva de dones i homes.
És important que les dones surtin de la privacitat i passin a ser presents en la vida pública, perquè això
significa, per una banda, ser presents en els centres de decisió i decidir, i per una altra banda, una cosa
encara més important, ser públiques, ser vistes, ser conegudes pel públic, en poques paraules, una imatge
de normalitat. És necessari, en aquest moments d'extraordinària importància de la imatge, veure com la
dona és a la política.
Però cal donar un pas més endavant i ser a la política fent que aquesta es transformi, fent política d'una
altra manera i trencar la distància entre allò públic i allò privat.
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Les dones poden aportar elements bàsics per aquesta transformació gràcies a la seva experiència única de
ser, al mateix temps, a l'àmbit privat i públic, ja que poden utilitzar positivament totes dues experiències.
Des del Govern de la Generalitat i la resta d'institucions publiques del país, entre les qual s'hi compta
l'Ajuntament de Prades, considerem fonamental el treball de creació de nous models d'organització social i
política, més flexibles, oberts i plurals, en què apareguin, com a elements rellevants per a la identitat
individual i social, les diferències i la diversitat de necessitats que els essers humans, dones i homes, han de
poder tenir per conviure en democràcia, amb igualtat i amb respecte, i construir, així, un model de ciutadania
que garanteixi el reconeixement, l'apoderament i la participació activa de les dones.
Aquest és el gran repte que tenim al davant, i el volem assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes
les administracions públiques, les institucions, els agents socials i dels homes i les dones del nostre país,
perquè només així és possible fer-lo realitat."
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Prades a la Declaració Institucional que promou el Govern de
la Generalitat sobre el Dia Internacional de les Dones que es commemora el dia 8 de març de 2012.
Segon.- Comunicar aquest acord a l'Institut Català de les Dones, als efectes procedents.
8è.- Precs i preguntes
El regidor Llorenç Torruella i Ramiro, pregunta sobre el resultat de la inspecció que els tècnics de l'Incasol
van fer a les obres de la plaça Major. La Sr. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa, li comunica que encara no
s'ha rebut els resultats per la qual cosa li respondrà el proper Ple.
El regidor Josep M. Planas i Pujol, pregunta els motius pels quals en l'últim Ple del Consell Comarcal no es
va aprovar l'Adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. La Sr. Lídia Bargas i Musoy,
alcaldessa, li comunica que no va poder assistir a l'esmentat Ple i que li respondrà en el proper Ple d'aquest
Ajuntament.
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
L'alcaldessa

Ramon Conillera i Marçal

Lídia Bargas i Musoy
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