AJUNTAMENT DE PRADES
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 02/2013
Caràcter: ordinària
Data: 12 d'abril de 2013
Horari: de 20:08 a 20:33 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.
1r.- Acta de la sessió del dia 11 de gener de 2013 – Aprovació
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 11 de gener de 2013, 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 9 de gener de 2013 i el dia 14 de març de 2013 i numerats del 002/2013 al 036/2013, 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.
3r.- Liquidació del Pressupost de 2012 – Informació
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 25 de gener de 2013.
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 011/2013
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2012 s'obté, a 31 de desembre de 2012, el resultat
següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:

1.465.000,00 €
10.714,00 €
1.475.714,00 €
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Despeses compromeses:
1.094.353,08 €
Obligacions reconegudes netes:
1.094.353,08 €
Pagaments realitzats:
996.701,02 €
Obligacions pendents de pagament:
100.652,06 €
2.Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici:
Modificacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici:
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

108.289,15 €
0,00 €
87.417,20 €
20.871,95 €
121.524,01 €

1.2. Respecte al pressupost d'ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d'ingressos:
1.465.000,00 €
Modificacions d'ingressos:
10.714,00 €
Pressupost definitiu d'ingressos:
1.475.714,00 €
Drets reconeguts:
1.154.571,88 €
Drets anul·lats:
64.050,12 €
Drets cancel·lats:
0,00 €
Drets reconeguts nets:
1.090.521,76 €
Recaptació total:
1.021.964,58 €
Devolució d'ingressos:
51.663,57 €
Recaptació neta:
970.301,01 €
Drets pendents de cobrament:
120.220,75 €
2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici:
Modificacions:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l'exercici:
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

450.376,02 €
-30.799,08 €
129.556,99 €
290.019,95 €
410.240,70 €

1.3. Resultat pressupostari de l'exercici:
+ Drets reconeguts nets:
– Obligacions reconegudes netes:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per a despeses generals:
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici:
– Desviacions de finançament positives de l'exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

1.090.521,76 €
1.094.353,08 €
-3.831,32 €
7.394,44 €
0,00 €
0,00 €
3.563,12 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 381.360,92 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 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)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 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)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació:
(1) + FONS LÍQUIDS:
60.182,41 €
(2) + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT:
419.652,39 €
+ Del Pressupost corrent
120.220,75
+ De Pressupostos tancats
290.019,95
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+ D'operacions no pressupostàries
24.665,12
– Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva
15.253,43
(3) – OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT:
+ Del Pressupost corrent
100.652,06
+ De Pressupostos tancats
20.871,95
+ D'operacions no pressupostàries
73.716,96
– Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3):
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT:
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT:
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I – II – III):

195.240,97 €

284.593,83 €
113.544,25 €
0,00 €
171.049,58 €

2. D'acord amb l'article 191.2 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, i l'article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la regla 83.3
de l'Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l'Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s'han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació.
El capital pendent de cobrament s'ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en 113.544,25 €. Per
determinar aquesta quantia s'han tingut en compte l'antiguitat i l'import dels deutes, la naturalesa dels
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no
implicaria l'anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s'han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de Comptes):
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d'ingressos

(%) estimacions de dubtós cobrament

Exercici actual:
1r any immediatament anterior:
2n any:
3r any:
4t any i següents:

5%
15%
40%
80%
100%

Les multes es doten en un 90% amb independència de l'antiguitat del seu saldo.
3. S'han considerat com a ingressos afectats els següents:
Cap
4. El pressupost general liquidat de l'exercici 2012 compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, per la
qual cosa presenta una capacitat de finançament de 47.570,75 euros.
5. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de 29,94%, per la
qual cosa compleix amb l'objectiu del deute públic.
6. Atès que la liquidació del pressupost genera un superàvit per import de 19.285,39 euros, una vegada
descomptada de la capacitat de finançament la quantitat de 28.285,36 euros corresponent a les operacions
pendents d'aplicar a pressupost, aquest es destinarà amb caràcter prioritari al compliment del termini de
pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, atès que el superàvit és inferior a
l'import necessari per a garantir l'esmentat termini.
7. El secretari i l'interventor han emès els corresponents informes d'acord amb l'article 191.3 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.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària,
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses,
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

PO 12.04.2013/Pàg. 3

AJUNTAMENT DE PRADES
2. Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació
neta.
3. L'article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s'hauran
de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l'exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L'article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d'estabilitat.
L'article 21 de la LOEPiSE estableix que les entitats locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer a un any.
5. D'altra banda, l'article 15.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l'any següent a l'exercici en
què es refereixen les liquidacions s'hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o a les seves
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l'exercici anterior
del deute viu, inclosos els quadres d'amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les
normes del Sistema Europeu de Comptes i l'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de
l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es
desenvolupa la Llei d'hisendes locals, en matèria de pressupostos.
RESOLUCIÓ
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2012, que en termes consolidats figura a la part
d'antecedents i que s'adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i
a la Delegació Provincial d'Hisenda i donar compliment i al que estableix l'article 15.3 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera."
El Ple de la corporació es dóna per informat.
4t.- Decret de l'Alcaldia núm. 015/2013 – Ratificació
Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 015/2013, del dia 31 de gener de 2013, pel qual s'aprova el Conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Prades en matèria
d'assessorament, elaboració, informe i seguiment de plans d'autoprotecció (PAU).
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
RATIFICAR el decret de l'Alcaldia número 015/2013, del dia 31 de gener de 2013.
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 015/2013
El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció i es fixa el conjunta d'aquestes mesures, inclou dins el seu àmbit d'aplicació totes
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aquelles instal·lacions que puguin generar emergències o situacions crítiques per a la població associades a
la fallada dels sistemes de subministrament de serveis bàsics.
L'objectiu final és garantir que les activitats de risc segueixin un sistema d'autoprotecció que inclogui el
control de l'Administració sobre les activitats i els centres inclosos dins l'esmentat Decret, control que
engloba tant una fase prèvia com la validació del pla i de la seva implantació.
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, indica que el Govern, les comarques i la resta
d'entitats supramunicipals han de prestar suport i assistència tècnica a la planificació municipal de protecció
civil i que els consells comarcals han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de
protecció civil.
Examinat l'esborrany del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament
de Prades en matèria d'assessorament, elaboració, informe i seguiment de plans d'autoprotecció (PAU).
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de
Prades en matèria d'assessorament, elaboració, informe i seguiment de plans d'autoprotecció (PAU).
Segon.- Trametre una certificació d'aquesta resolució al Consell Comarcal del Baix Camp."
5è.- Conveni per a la utilització pública de l'espai conegut com "La Font Blanca" – Aprovació
S'examina l'esborrany del Conveni per a utilització pública de l'espai conegut com "La Font Blanca".
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni per a utilització pública de l'espai conegut com "La Font Blanca", entre el Sr.
Joan Méndez i Aixalà i l'Ajuntament de Prades.
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni.
6è.- Expedient de modificació puntual núm. 14 de les Normes subsidiàries de planejament de Prades,
referent a la unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes" – Aprovació provisional
Vist l'expedient de modificació puntual núm. 14 de les Normes subsidiàries de planejament de Prades,
referent a la unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes".
Atès que durant el termini d'informació pública no s'han presentat al·legacions.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 14 de les Normes subsidiàries de planejament
de Prades, referent a la unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes".
Segon.- Fer públic l'acord d'aprovació provisional per mitjans telemàtics, d'acord amb l'art. 8.5.c) del Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Segon.- Trametre l'expedient de l'esmentada modificació a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona per a la
seva aprovació definitiva.
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7è.- Reglament regulador de l'ús del camí natural de Prades – Aprovació inicial
ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament pretén aprovar un reglament que reguli l'ús del camí natural de Prades.
El secretari interventor va redactar un projecte de reglament, el text del qual s'ha donat a conèixer a tots els
membres de la corporació.
El secretari interventor ha emès un informe relatiu al procediment d'aprovació i a l'adequació del contingut
del reglament que es proposa a la normativa reguladora de la matèria.
FONAMENTS DE DRET
Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Articles 8.1.a) i 178 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.
Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals
El Ple de la corporació, unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de l'ús del camí natural de Prades.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant anunci que s'ha de fixar en el tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament i s'ha de publicar al butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, per un
període de trenta dies, per tal que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, aquest acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu. En aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s'han
de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i al butlletí oficial de la província. També s'ha de publicar al
DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre.
8è.- Mapa de capacitat acústica de Prades – Aprovació inicial
Atès que en relació a la gestió de la comunicació acústica i amb l'objecte de prestar assistència tècnica als
Ens locals, s'ha promogut des de la Direcció General de Qualitat Ambiental, la tasca d'adequació i
actualització dels mapes de capacitat acústica d'acord amb la normativa vigent, Decret 176/2009,de 10 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002,de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
Atès que des d'aquest Ajuntament se'n va sol·licitar l'assistència tècnica, i mitjançant carta de data 18 de
febrer de 2013, es va donar resposta a aquesta sol·licitud trameten a l'Ajuntament un CD amb la proposta
consensuada dels tècnics de l'esmentada Direcció General del mapa de capacitat acústica del municipi de
Prades.
Atès que per tal que el mapa de capacitat sigui d'aplicació la normativa estableix que cal procedir a la seva
aprovació mitjançant acord de Ple.
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El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Prades elaborat pels serveis
tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant anunci que s'ha de fixar en el tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament i s'ha de publicar al butlletí oficial de la província per un període de vint dies,
per tal que els interessats puguin formular al·legacions.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, aquest acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
9è.- Conveni de col·laboració entre la Successió Miró, S.L., i l'Ajuntament de Prades per a la
reproducció i utilització d'obres de Joan Miró i Ferrà – Aprovació
S'examina l'esborrany del conveni de col·laboració entre la Successió Miró, S.L., i l'Ajuntament de Prades
per a la reproducció i utilització d'obres de Joan Miró i Ferrà.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Successió Miró, S.L., i l'Ajuntament de Prades per a la
reproducció i utilització d'obres de Joan Miró i Ferrà.
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni.
10è.- Moció de rebuig de l'avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local (ARSAL) – Aprovació
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va presentar l'informe de
l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (ARSAL) que modifica la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació en
un suposat estalvi econòmic.
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a Barcelona, el dilluns 11 de
març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que aquest avantprojecte suposa un envaïment de les
competències de la Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local previstes a
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació del principi d'autonomia local
que la Carta Europea d'Autonomia Local, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia garanteixen a tots
els ens locals de base territorial i tampoc respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la
Carta Municipal de Barcelona.
Aquest text presentat amb l'objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic, contempla
mesures que afecten greument l'autonomia local i atempten contra l'equilibri territorial. L'ARSAL pretén una
valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris
estrictament economicistes, que pot generar ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació dels
serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es pot valorar únicament des
d'una òptica de cost/servei, i significa la intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l'actual model
territorial de les nostres comarques. Aquesta proposta desconeix la realitat del món local en general i del
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català, en particular. Cal recordar que les Administracions Locals suposen el 13% de la despesa pública
global i representen només el 4'1% del deute públic.
Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l'Estat ja que aquesta
representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65'9% del deute públic mentre que les CCAA
tenen el 33 % (bàsicament despeses en matèria de salut, educació i serveis socials que són el moll de
l'estat del benestar) i el 15'9 % del deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la
reforma de l'Administració Local no és la solució al problema estructural del sector públic, del dèficit i del
deute públic. L'Administració de l'Estat és la principal responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap
reforma important de la seva pesada estructura.
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d'un finançament que s'ajusti a la realitat de
les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus
de reforma de l'administració local ha d'anar acompanyada d'una llei de les hisendes locals que resolgui la
injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s'adeqüi a les necessitats que té l'administració més propera
a la ciutadania. La proposta del govern de l'estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania
que veurà afectat els seus drets a l'accés als serveis públics locals per què difícilment una corporació
supralocal podrà substituir el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els seus representants i
que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus municipis. Cal garantir drets socials i
també regular prestacions econòmiques amb un millor finançament local que dignifiquin l'exercici de la tasca
exemplar que realitzen els electes locals.
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de diferent signe polític,
ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis l'autonomia política i suficiència financera
irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. El municipi és l'estructura bàsica de
l'organització territorial, primària, propera i indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com
defineix el mateix Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els ajuntaments són l'administració
més propera a la ciutadania, la que coneix més bé la realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de
vegades en últim lloc, i la que més ràpidament respon als requeriments de la ciutadania amb més eficiència
i eficàcia. Els municipis són una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat
de vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de la transformació de
Catalunya, gràcies a l'esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els
alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits directament pels seus
conciutadans, per la seva proximitat. La majoria dels electes locals compaginen la seva activitat professional
amb la dedicació als seus veïns sense rebre compensació econòmica. Els electes locals, especialment en el
cas dels petits municipis són la garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament de
les seves comunitats locals. Sense la dedicació permanent d'aquests electes a les seves viles i pobles no
tindríem garantit l'equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i territorial. Està demostrat que en el
nivell local és quan les inversions són més eficients i rendibles perquè malgrat la crònica insuficiència de
recursos, tothom si aboca en defensar la seva comunitat.
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels ajuntaments a les
diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del servei del ciutadà, o de fer dependre els
interventors de l'administració central de l'estat, expressa els objectius de recentralització, control i limitació
de l'autonomia local que vol executar el Govern de l'Estat.
Per tot això, el Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.‐ Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (ARSAL)
amb els continguts de proposta actual.
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Segon.‐ Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple actualització del nivell
competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica involució del règim local, que tindrà
conseqüències socials en forma de majors desigualtats, i un deteriorament i tancament de serveis que
afectarà als nostres veïns i veïnes.
Tercer.‐ Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres comunitats, no només gestors
tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals.
Qualsevol reforma de l'Administració Local s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense
estigmatitzacions fàcils.
Quart.‐ Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics, afirmem que ja és hora de promoure una
reforma de l'Administració local en l'àmbit competencial, però també d'un marc de finançament just i
suficient, i fer‐ho amb rigor, coneixement de la complexa i diversa realitat municipal i amb visió de futur.
Cinquè.‐ Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya
sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió
competencial recentralitzadora.
Sisè.- Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana
de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
11è.- Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de Catalunya i el procés de transició
nacional – Aprovació
Arran de l'aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per part del seu
Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, l'Ajuntament de Prades,
MANIFESTA
1.- Que Catalunya s'ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i unes formes de vida
pròpies, en l'ordre social i econòmic, en l'ordre intel·lectual i espiritual i en l'ordre jurídic i polític.
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i Catalunya fou
annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva.
3.- Que Catalunya ha resistit l'agressió permanent de l'Estat espanyol durant aquests tres-cents anys i que
tots els intents d'encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l'Estat espanyol, inclosos els trenta anys
d'autonomisme, han fracassat.
4.- Que la pertinença a l'estat limita conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament econòmic i
cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat catalana per l'espoli que pateix la nostra nació i
per la limitada capacitat de decisió i d'autogovern que permet l'autonomia.
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 2010, s'ha fet del tot
evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a nació o, per contra, iniciar un procés
d'independència que ens porti a la constitució del nostre propi Estat.
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d'un procés de presa de
consciència i de mobilització sense precedents, que representa l'inici de l'etapa final del procés de
independència de Catalunya.
7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest que hi ha una àmplia
majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les conseqüències.

PO 12.04.2013/Pàg. 9

AJUNTAMENT DE PRADES

8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la sobirania s'agrupin i
esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició indispensable per exercir el dret
d'autodeterminació.
Per tots els fets anteriorment exposats, el Ple de la corporació per sis (6) vots a favor i una (1) abstenció del
regidor Sr. Josep M. Planas i Pujol, del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal – PSCPM,
ACORDA:
Primer.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per l'aprovació
de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita que el poble català és subjecte polític i
jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus.
Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la Declaració és transcendental ja que ningú, des de
l'estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l'exercici del dret a
l'autodeterminació.
Segon.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri convenient i no més
enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si
aquesta és la seva voluntat majoritària, que Catalunya esdevingui un nou estat d'Europa.
Tercer.- Prendre el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble català a la
constitució de l'Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les raons que ho avalen i convidantlos a participar en la construcció d'un Estat al servei d'una societat més lliure, justa, pròspera i profundament
democràtica.
Quart.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament
de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al president del Govern
Espanyol, al president del Congreso de los Diputados, als diferents grups polítics del Congreso de los
Diputados, al president del Senado, al president del Parlament Europeu i als diferents grups polítics del
Parlament Europeu.
El Sr. Josep M. Planas i Pujol, en l'explicació de vot, manifesta el següent: "Estic d'acord amb la consulta i
amb el dret a decidir, però no estic d'acord amb el redactat dels acords i sobre tot amb el punt cinquè de
l'apartat de manifestacions."
12è.- 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

Vist i plau
L'alcaldessa

Ramon Conillera i Marçal

Lídia Bargas i Musoy
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