AJUNTAMENT DE PRADES
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 01/2015
Caràcter: ordinària
Data: 16 de gener de 2015
Horari: de 20:08 a 20:23 hores
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU)
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU)
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU)
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU)
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM)
Enric Martorell i Musté, 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.
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 d'octubre de 2014 – Aprovació
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 29 d'octubre de 2014, 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 27 d'octubre de 2014 i el dia 9 de gener de 2015 i numerats del 127/2014 al 1/2015, als 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.
3è. Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes – Aprovació
ANTECEDENTS
Es considera necessari l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta corporació així
com de la retribució que comporta.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 166 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, i d'altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen
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dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 19 de gener de 2015, el senyor Eugeni Coll i Rovira, primer tinent
d'alcalde, i el senyor Joan Pons i Mariné, tresorer, exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial de 5 hores
setmanals i percebran l'import de 8.004,08 euros bruts anuals cadascun.
Segon.- Els membres de la corporació esmentats seran donats d'alta en el règim general de la Seguretat
Social i les percepcions corresponents resten subjectes a la retenció de l'IRPF. Aquestes retribucions es
percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
Tercer.- La percepció d'aquestes retribucions és incompatible amb la percepció d'indemnitzacions per a
assistències a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, però compatible amb la percepció
d'indemnitzacions per comissions de serveis.

El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta.
4t. Recuperació parcial dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la
paga extraordinària corresponents al mes de desembre de 2012 – Aprovació
L'article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, va disposar que en l'any 2012 el personal del sector públic veuria reduïda les
serves retribucions com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre.
L'apartat ú (Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal
del sector públic) de la disposició addicional dècima segona de la Llei 36/2014, de 26 de desembre de
Pressupostos generals de l'Estat per a 2015, disposa que cada administració pública, en el seu àmbit, podrà
aprovar l'abonament de quantitats en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de
percebre com conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponents al mes de desembre
de 2012.
Les quantitats que podran abonar-se per aquest concepte, sobre l'import deixat de percebre per cada
empleat en aplicació de l'esmentat article 2 del Reial decret llei 20/2012, seran les equivalents a la part de la
paga extraordinària.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Abonar als empleats d'aquest Ajuntament que l'any 2012 van deixar de percebre la paga
extraordinària corresponent al mes de desembre, la part proporcional corresponent als primers 44 dies
d'aquesta paga extraordinària.
Segon.- Fer efectiu l'esmentat abonament en la nòmina corresponent al mes de gener de 2015 en la que hi
constarà el següent literal "Recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012".
Tercer.- Al personal que no es trobi en situació de servei actiu o assimilat, per jubilació a qualsevol altra
causa, li serà abonada la citada part proporcional prèvia sol·licitud a l'Ajuntament.
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5è. Pressupost de la corporació i plantilla de personal per a l'exercici 2015 – Aprovació inicial
ANTECEDENTS
L'alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2015.
L'interventor i el secretari de l'Ajuntament han 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 Reial decret 500/1990, i els articles 11 i següents de la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El Ple de la corporació, per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i tres (3) vots en contra del grup PSC-PM,
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2015 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:

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
C) OPERACIONS FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
INGRESSOS TOTALS

Pressupost de l'entitat
553.200,00 €
5.000,00 €
515.490,37 €
289.072,22 €
22.310,00 €
357.968,01 €
401.959,40 €
0,00 €
0,00 €
2.145.000,00 €
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Pressupost de l'entitat

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns 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

249.009,00 €
618.094,49 €
16.150,00 €
22.085,00 €
1.174.205,12 €
0,00 €
0,00 €
65.456,39 €
2.145.000,00 €

2. Vista la documentació que s'acompanya, aprovar el sostre de despesa no financera per l'Ajuntament, per
import de 2.367.458,21 euros, d'acord amb el següent detall:
Càlcul del sostre de despesa no financera del pressupost

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Despesa no
financera
249.009,00
618.094,49
16.150,00
22.085,00
0,00
1.174.205,12
0,00
2.079.543,61

Regla despesa liquidació 2014
Regla despesa pressupost 2015
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

988.645,48
700.730,88
287.914,60
701.911,08

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi
finançament

287.914,60

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

2.367.458,21

3. Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el pressupost.
4. Aprovar les bases d'execució del pressupost general.
5. 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.
6. L'aprovació inicial del pressupost 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.
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6è.- Conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència
municipal entre el Departament de Salut i l'Ajuntament de Prades – Aprovació
S'examina l'esborrany del Conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de
competència municipal entre el Departament de Salut i l'Ajuntament de Prades, el qual té com a finalitat
regular l'encàrrec que realitza l'Ajuntament per a la prestació dels serveis mínims de salut pública de
competència local a l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de
competència municipal entre el Departament de Salut i l'Ajuntament de Prades.
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni.
7è.- Proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret - Aprovació
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l'Ajuntament de Prades en
forma part com a ens consorciat.
Vist que l'Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va adoptar,
entre d'altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, definitivament
la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d'acord amb la següent redacció (conforme al text
refós que s'adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L'article 2 incorpora un últim apartat:
“El Consorci Localret està adscrit a l'Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L'article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà
propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L'article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d'Administració a proposta del President i tindrà la condició
de personal laboral d'Alta Direcció”.
Article 25
L'article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà
constituït per:
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s'integrarà en la plantilla del
Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva
administració d'origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d'empresa o la que
correspongui d'acord amb la legislació laboral vigent.
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de
desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i
pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
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25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral,
segons s'escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L'article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l'Ajuntament de Barcelona o pel personal
funcionari municipal en què delegui i al qual s'hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostaria,
correspondrà a la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que
actuaran per delegació d'aquest i que la exercirà d'acord a la normativa que regeix a l'Ajuntament de
Barcelona”.
Article 29
L'article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens
locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la
matèria estableixi l'Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s'inclou en el
compte general de l'Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d'aprovació de comptes, d'aprovació del pressupost, així com els
requeriments d'informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment
dels terminis previstos a la normativa d'aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a
les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones
autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients
de l'Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d'aquest, amb independència de la seva
naturalesa jurídica, de la que se'n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària,
en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia,
correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d'Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la
Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S'incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, cal l'autorització prèvia de l'Ajuntament de Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica
d'àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.
Article 32
L'article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d'aquest en qualsevol moment. El dret de separació
haurà d'exercir-se mitjançant escrit notificat a l'Assemblea General del Consorci.
32.2 L'efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l'administració que hagi exercit el dret
acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions
pendents.
32.3 Si l'Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d'acordar a quina de
les restants administracions integrants del Consorci, s'adscriu en aplicació dels criteris establerts en la
LRSAL”.
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Article 33
L'article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l'integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus
membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L'Assemblea General amb l'acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca d'acord, exercirà
com a liquidador el Consell d'Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de
conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d'anys que
efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l'acord de dissolució s'establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la
quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió
global d'actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la
continuïtat de l'activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l'acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un
termini d'un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les
esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se'n presentessin, es donaria per aprovat
definitivament l'acord un cop transcorregut l'esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l'acord esmentat al tràmit d'informació pública de forma conjunta,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el termini establert a
l'article 160.1, en relació a l'article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d'efectuar, en el seu cas, les al·legacions
i les esmenes corresponents”.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s'ajusten al que disposen
les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local i 15/2014,
de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d'altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació
dels estatuts del Consorci, amb l'acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l'article 313.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per
aprovar i modificar els estatuts del Consorci s'han d'adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres
de la corporació.
Atès que l'acord d'aprovació de la modificació dels estatuts proposada s'ha sotmès per part del Consorci
Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per
l'Assemblea General d'aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2013, en els termes
exposats anteriorment.
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Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients.
8è.- Moció de declaració de responsabilitat pel 9N – Aprovació
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d'ultradreta van interposar querelles
contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l'Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions, va manifestar la
intenció d'interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns membres del Govern si no
s'aturava l'organització del 9N tot i que, finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya perquè interposés
una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels mitjans de
comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa que posa en entredit la
necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van decidir, per unanimitat,
no interposar aquesta querella atès que entenien que no es donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals de Sala, òrgan
consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant una querella contra el president
de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d'Ensenyament,
Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació
de funcions.
És evident que ens trobem davant d'una clara persecució política per part del Govern de l'Estat, a través del
seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara instrumentalització de l'estat de Dret, al marge de
qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris que van destinar
unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l'èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors
ocasions s'ha mobilitzat a favor de les llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d'alcaldes i regidors que van destinar aquestes hores i, que
amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per celebrar la jornada de participació del dia
9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la impossibilitat i la irracionalitat
de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A la
vista dels fets, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests
siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.
Per tot l'anteriorment exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar activament en la celebració
de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les responsabilitats que se'n puguin derivar i admetem ser
coautors de les accions que s'imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades
de l'organització i execució del citat procés democràtic.
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Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al Govern de la
Generalitat de Catalunya.
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta.
9è.- Precs i preguntes
No es fa cap prec ni cap pregunta.
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
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