AJUNTAMENT DE PRADES
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 04/2012
Caràcter: ordinària
Data: 13 de juliol de 2012
Horari: de 21:03 a 21:25 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.
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a
l'ORDRE DEL DIA.
1r.- Actes de la sessions dels dies 27 d'abril i 4 de maig de 2012 – Aprovació
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 27 d'abril i 4 de maig de 2012, a les
quals 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 30 d'abril de 2012 i el dia 27 de juny de 2012 i numerats del 044/2012 al 061/2012, 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.- Decret de l'Alcaldia núm. 058/2012 – Ratificació
Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 058/2012, del dia 14 de juny de 2012, pel qual es resolt l'aprovació del
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Prades i el Consell Comarcal del Baix Camp per dur a terme
la campanya de promoció del turisme a peu pel Baix Camp interior.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
RATIFICAR el decret de l'Alcaldia número 058/2012, del dia 14 de juny de 2012.
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"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 058/2012
El Consell Comarcal del Baix Camp treballa, a través del Patronat Comarcal del Turisme Muntanyes de la
Costa Daurada en la promoció de la marca Muntanyes de la Costa Daurada, que pretén ser una eina de
dinamització turística dels municipis de la comarca.
Per acord de la Junta de Govern de 23 de març de 2012, el Consell Comarcal va participar en la
convocatòria dels fons FEDER presentat el projecte denominat "Campanya de dinamització del turisme a
peu pel Baix Camp interior" per tal d'aconseguir el cofinançament necessari per a la seva execució.
El projecte esmentat inclou l'adequació de la xarxa de camins per tal de promocionar-la com a recurs turístic
atractiu i de qualitat, duent-hi a terme actuacions d'arranjament, neteja i senyalització.
En relació a aquestes actuacions de promoció de la xarxa de camins com a recurs turístic, es requereix dels
Ajuntaments afectats la seva autorització per tal que l'ens comarcal pugui dur a terme les accions previstes
en el projecte.
Aquesta autorització municipal esdevé un requisit indispensable per a poder ser beneficiari de la subvenció
dels fons FEDER.
Examinat l'esborrany del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Prades i el Consell Comarcal del
Baix Camp per dur a terme la campanya de promoció del turisme a peu pel baix camp interior.
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Prades i el Consell Comarcal del Baix
Camp per dur a terme la campanya de promoció del turisme a peu pel Baix Camp interior.
Segon.- Trametre tres exemplars originals de l'esmentat Conveni degudament signats al Consell Comarcal
del Baix Camp."
4t.- Conveni per a la instal·lació d'un pàrquing per a motocicletes al passatge Sant Roc, números 3 i
5 – Aprovació
S'examina l'esborrany del Conveni per a la instal·lació d'un pàrquing per a motocicletes al passatge Sant
Roc, números 3 i 5.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni per a la instal·lació d'un pàrquing per a motocicletes al passatge Sant Roc,
números 3 i 5.
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni.
5è.- Proposta de les dates de les festes locals per a l'any 2013 – Aprovació
Atès que l'Estatut dels treballadors, en l'article 37.2, indica que de les 14 festes anuals retribuïdes i no
recuperables, dues seran locals.
Atès que l'Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2013, i que s'hi disposa que les dues
festes locals seran fixades per una ordre del Departament a proposta dels ajuntaments.
Atès que l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, assenyala que correspon al Ple de
l'ajuntament proposar les festes locals del municipi.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
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ACORDA:
Primer.- Proposar al conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que les següents dates
siguin fixades com a festes locals de Prades per a l'any 2013:
-

Dia 26 d'agost. Fires i festes
Dia 21 d'octubre. Festa Major

Segon.- Comunicar aquesta resolució als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació.
6è.- Adhesió al conveni d'interoperabilitat de sistemes d'informació entre administracions públiques
– Aprovació
Vist el conveni d'interoperabilitat de sistemes d'informació entre administracions públiques, que té com a
objecte l'establiment del marc de col·laboració entre les parts per fer efectiva la interoperabilitat telemàtica
entre els sistemes d'informació de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Adherir-se al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions
Públiques, en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l'Ajuntament de
Prades i el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l'impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes.
Segon.- Nomenar a Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa, com a interlocutor únic de l'entitat davant el Consorci
AOC.
7è.- Acceptació de les condicions generals d'ús del catàleg de dades i documents interoperables a
Catalunya – Aprovació
Per tal de poder aplicar el Conveni d'interoperabilitat de sistemes d'informació entre administracions
públiques cal acceptar les condicions generals d'ús del catàleg de dades i documents interoperables a
Catalunya.
El Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya és l'eina de què es dota el sector públic de
Catalunya per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i els documents que són en poder
de les administracions públiques.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Acceptar les condicions d'ús del Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya,
reconegut per la Llei 29/2010 de l'ús dels mitjans electrònics als sector públic de Catalunya com l'eina de
què es dota el sector públic català per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i els
documents que són en poder de les administracions públiques.
Les condicions general d'ús són les especificades al document Protocol de gestió i ús del Catàleg de dades i
documents interoperables a Catalunya, publicat a la seu electrònica del Consorci AOC.
Segon.- Nomenar a Ramon Conillera i Marçal, secretari, com a responsable d'interoperabilitat de l'entitat
davant el Consorci AOC.
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8è.- Compte general de la corporació de l'exercici pressupostari de 2011 – Aprovació
Atès que s'ha elaborat el compte general de la corporació de l'exercici pressupostari de 2011 que posa de
manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i conté el
conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
Atès que els estats i comptes anuals s'han sotmès a l'informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual
n'ha emès un dictamen favorable en data 31 de maig de 2011, i que durant el termini d'exposició al públic no
s'hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Atès el que estableixen els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a
l'Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2011, integrats pels
següents documents comptables:
−
−
−
−

Balanç de situació: en tancar l'exercici hi ha un actiu de 5.544.791,21 €, un passiu de 5.544.791,21
€ i un resultat de l'exercici amb un guany de 304.177,24 €.
Compte del resultat econòmic patrimonial: en tancar l'exercici hi ha un guany de 304.177,24 €.
Liquidació del pressupost: en tancar l'exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 221.062,53
€, unes obligacions pendents de pagament de 93.379,96 €, uns romanents totals de 261.845,14 € i
un resultat pressupostari ajustat de 10.713,84 €.
La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, en el
Compte de resultat econòmic patrimonial i en l'Estat de liquidació del Pressupost.

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
Actes d'arqueig de les existències en caixa al final de l'exercici.
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic
2011, a la Sindicatura de Comptes.
9è.- Pla Específic Municipal FESTA DEL CAVA – Aprovació
S'examina el Pla Específic Municipal FESTA DEL CAVA, elaborat per aquest Ajuntament amb l'assistència
tècnica del Consell Comarcal del Baix Camp.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el Pla Específic Municipal FESTA DEL CAVA.
Segon.- Trametre l'esmentat pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.
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10è.- Moció de rebuig a la proposta de demarcació judicial formulada pel CGPJ – Aprovació
El dia 3 de maig el ple del "Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ) va aprovar un document de bases
per a una nova demarcació judicial que planteja, pel que fa a Catalunya, que el nombre de partits judicials
passi dels actuals 49 a 27. Aquest estudi s'ha enviat a les sales de govern dels Tribunals Superiors de
Justícia, perquè hi facin els comentaris i observacions que considerin oportuns. L'estudi proposa augmentar
l'àrea dels partits judicials, quan sigui necessari, perquè incloguin almenys 100.000 habitants, i proposa el
criteri que no s'hi trigui més d'una hora per arribar des dels municipis que en formen part al cap de partit.
La proposta del CGPJ, que ignora l'impacte real que té l'existència del partit judicial per a cada territori i la
mateixa tradició històrica en què sovint es fonamenta, ha generat alarma i preocupació en diverses
poblacions i comarques senceres del país, que veuen qüestionat el manteniment dels partits judicials que hi
tenen seu.
Tanmateix el CGPJ no té competències per establir ni per proposar canvis en la demarcació judicial. D'acord
amb l'article 107.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i l'article 35.2 del a Llei Orgànica del Poder
Judicial (LOPJ), la proposta sobre demarcació i planta judicial correspon, pel que fa al nostre país, al Govern
de la Generalitat de Catalunya, i la seva aprovació s'ha de portar a efecte mitjançant una llei de les Corts
Generals de l'estat. A més la determinació de la capital de cada partit judicial s'ha de fer per llei del
Parlament de Catalunya ( art. 107.3 EAC, art. 35.6 LOPJ). En definitiva, la proposta de l'òrgan de govern
del poder judicial no té cap validesa jurídica ni cap efecte pràctic, i no pot servir de base per a cap futura
reforma de la demarcació judicial.
En el moment present el Ministeri de Justícia ha iniciat una revisió de la normativa de l'organització judicial
que pot comportar canvis importants. Una de les modificacions que s'ha plantejat és la de la planta i
demarcació judicial que, pel que fa a Catalunya, s'haurà de portar a terme a partir de la proposta que formuli
la Generalitat. En aquest sentit és imprescindible que el Govern de Catalunya basi la seva proposta en un
ample acord amb els governs locals, que tingui en compte les necessitats a satisfer, la realitat geogràfica,
demogràfica, econòmica i social de cada partit judicial i la seva tradició històrica, i no es basi únicament en
el nombre d'habitants i les distàncies respecte de les seus judicials.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Afirmar que el document "Bases para una nueva demarcación judicial", aprovat pel "Consejo
General del Poder Judicial" el dia 3 de maig, no té cap validesa jurídica, atès que aquest òrgan no és
competent en la matèria, i no pot servir de referència per a cap futura reforma de la demarcació judicial.
Segon.- Instar el Govern de l'Estat a desestimar l'esmentat document aprovat pel CGPJ, atesa la
incompetència d'aquest òrgan, i a cenyir-se, si s'escau, a la proposta que formuli la Generalitat de Catalunya
sobre la demarcació judicial de Catalunya.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat perquè, si s'escau procedir a una reforma de la demarcació
judicial de Catalunya, formuli, en exercici de les seves competències, una proposta consensuada amb els
governs locals del país, que tingui en compte les necessitats a satisfer, la realitat geogràfica, demogràfica,
econòmica i social de cada partit judicial i la seva tradició històrica, i no es basi únicament en el nombre
d'habitants i les distàncies respecte de les seus judicials.
Quart.- Fer arribar aquests acords a la consellera de Justícia, a tots els Grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya i al Ministre de Justícia.
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11è.- Moció a favor del respecte al mapa municipal de Catalunya i en defensa de les competències
exclusives en aquest àmbit de la Generalitat de Catalunya – Aprovació
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 una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del país, i de la
qualitat de vida del ciutadans del país.
En els darrers trenta anys tot i l'increment de població, 1.7 milions persones, amb el conseqüent
desenvolupament de les trames urbanes, el mapa municipal ha estat estable. Des de les primeres eleccions
democràtiques municipals del 1979, s'han creat tant sols 13 nous municipis, i hi ha hagut 1 agrupació
voluntària d'ajuntaments.
Aquesta naturalesa bàsica del municipi, es reflecteix de nou a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, quan
s'afirma "Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries". Una
arquitectura institucional pròpia ha estat una reivindicació de molts sectors polítics, intel·lectuals i científics
catalans, reclamant una organització territorial pròpia més arrelada a la història, comunicacions i relacions
econòmiques pròpies del país. De fet, quan Catalunya va perdre la Guerra de Successió, i la posterior
promulgació del Decret de Nova Planta de l'any 1716 va suposar un evident punt d'inflexió en el futur polític i
jurídic del nostre país, amb la supressió dels òrgans propis de govern i la conseqüent paralització de creació
de normativa pròpia. Aquesta situació va afectar de manera notable en el camp de la divisió territorial, que
no va poder seguir el seu procés lògic d'adaptació, segons les necessitats reals del territori. Es va imposar
una arquitectura forana, estranya, amb un esperit clarament centralitzador i amb l'objectiu de control.
En els debats sobre el model territorial hi ha una constant: el dubte sobre l'estructura municipal i les
diferents propostes de transformació. Majoritàriament els estudis o posicionaments, aposten per una
reducció del nombre de municipis a partir d'un procés de fusió, més o menys dràstic, governat per l'estat o
per la Generalitat de Catalunya. Els arguments amb el que es volen sustentar aquestes fusions, tenen
sempre el denominador comú de defensar-se sota l'argument econòmic, i en particular, d'agregar població
atenent a economies d'escala. Enlloc està demostrat que aquesta fusió municipal comporti en totes i
cadascunes de les competències municipals un major estalvi econòmic. De fet, processos de fusió
municipals fets en diversos països d'Europa estan qüestionant que alguns serveis es puguin prestar de
forma més eficient i eficaç en àmbits territorials agregats.
Atès que només en els darrers mesos hi ha hagut diversos informes i o posicionaments públics, un del
Consell d'Europa que situava un llindar òptim mínim d'habitants en 10.400; de l'Institut d'economia de
Barcelona, que ho fa en 5.000; o un altre de la FEMP, que considera inviable l'estructura municipal que
tingui menys de 1.000 habitants o que defensa l'acumulació de competències en un llindar superior de
20.000 habitants per poder desenvolupar eficientment determinades competències.
Atès que hi ha el perill que es vulgui aprofitar la complexa situació econòmica per desplaçar als els
ajuntaments un excessiu grau de responsabilitat, tot atribuint als governs locals despeses supèrflues o
ineficiències constants.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Que es contempli la realitat del mapa municipal, com una eina per prestar de la manera més
eficient determinats serveis públics, que requereixen la proximitat com a factor indispensable.
Segon.- Reivindicar que les competències de l'organització territorial es determinen com exclusives en
l'article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i que per tant és potestat del Govern de Catalunya i del
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Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models territorials que facin que l'arquitectura
institucional respongui a la realitat del país.
Tercer.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l'eficàcia de les administracions que actuen a
Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de qualitat, així com evitar la duplicitat i confusió de
competències entre administracions, s'acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals i que
les competències que s'atribueixen a l'àmbit local, tinguin unes clares contrapartides econòmiques
detallades en la Llei de Finances locals.
Quart.- Que es continuï promovent la cultura de la mancomunitat d'esforços, per tal de millorar l'eficiència,
reduir costos i prestar amb qualitat els serveis públics. A més, i sempre amb un estudi de viabilitat tant
econòmica com social, la fusió voluntària de municipis.
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a que recolzi tècnica i econòmicament als Consells Comarcals
en els territoris on aquests tinguin la funció de prestador i mancomunador de serveis per als ens local, per
tal de que puguin desenvolupar de manera eficient aquesta necessària funció.
Sisè.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de
Governació i Relacions institucionals i a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya.
11è.- Moció en defensa del català – Aprovació
Ateses que darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposen l'ús del
castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o als municipis catalans, i perpetuen la discriminació legal que
pateixen els ciutadans i ciutadanes catalanoparlants a l'Estat espanyol.
Atès que amb aquestes sentències el TSJC desvirtua el concepte estatutari de llengua pròpia i hi superposa
un cànon d'enjudiciament estrictament basat en la interpretació jurisprudencial de la cooficialitat.
Atès que encara existeixen més de 500 disposicions legals que imposen avui en dia l'ús del castellà, negant
d'aquesta manera la igualtat de drets als ciutadans catalanoparlants.
Atès que aquestes sentències confirmen que l'Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea que no reconeix
com a oficial en tot el seu territori una llengua mitjana de les dimensions del català, un fet que reforça la
percepció que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona segons la llengua que parlin.
Atès que lluny de corregir aquesta inacceptable situació, el TSJC l'agreuja dictant només un 1,5% de
sentències en llengua catalana durant l'any 2011.
Atès que aquest biaix del TSJC a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant contradicció amb el
principi d'igualtat de drets que hauria de regir tot sistema democràtic, i amb la mateixa exigència d'aquest
Tribunal que les Administracions han de respectar l'elecció de llengua dels ciutadans.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intents d'imposar l'ús del castellà a Catalunya, ja sigui a
les escoles o a les administracions públiques, fets que perpetuen la discriminació legal que pateixen els
ciutadans catalanoparlants a l'Estat espanyol.
Segon.- Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat
educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia.
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Tercer.- Reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la plena normalització de la llengua catalana, ja sigui
en el seu ús dins del propi consistori com amb la seva relació amb la ciutadania, els organismes i les entitats
del municipi i de tot l'àmbit lingüístic català.
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei d'Educació de
Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament i a complir la Llei de política
lingüística pel que fa a la llengua de les administracions a Catalunya.
13è.- Moció per a garantir una prestació sanitària pública, de qualitat i gratuïta – Aprovació
Atès que el Govern de l'Estat va aprovar el Real Decreto‐Ley 16/2012 on s'excloïa de l'assistència sanitària
a joves majors de 26 anys amb ingressos inferiors a 100.000 euros sense contracte laboral, i totes aquelles
persones que no podran acreditar la condició d'assegurat i a les persones immigrades en situació
administrativa irregular.
Atès que el Real Decreto‐Ley 16/2012 comporta la creació d'una barrera d'accés al sistema sanitari que
trenca amb el caràcter públic i universal del Sistema Nacional de Salut, i que veta l'accés, a ciutadans que
paguen una part dels costos del sistema nacional de salut, mitjançant impostos com ara: l'iva, els
carburants, el tabac, l'electricitat i d'altres.
Atès que aquesta mesura d'exclusió d'assistència sanitària afecta a amplies capes de població amb
nacionalitat espanyola que no han estat donats d'alta o assimilats a alguna alta de la Seguretat Social, a
ciutadans de la UE o de l'espai econòmic europeu que no poden demostrar la residencia a l'Estat ni
acreditar una situació d'atur involuntari, i a persones procedents de països tercers no comunitaris sense
autorització de residencia.
Atès que això pot comportar que la població exclosa acudeixi de forma espontània, per qualsevol motiu de
consulta, al servei d'urgències, que serà l'única porta oberta per a tenir accés a l'assistència sanitària.
Atès que la manca de continuïtat en dita assistència i la manca d'accés als serveis de medicina primària i
preventiva, podria acabar comportant un greu problema de salut publica.
Atès que el procediment utilitzat, el Real Decreto‐Ley 16/2012, sense tràmit parlamentari previ, no està
justificat i no ofereix les garanties necessàries per portar a terme una reforma d'aquesta magnitud.

Atès que les reformes operades pels articles I,II,IV del Real Decreto‐Ley 16/2012, entren en conflicte amb
principis constitucionals, lleis orgàniques (com l'Estatut d'Autonomia) i fins a 4 lleis generals (Sanitat,
Cohesión y Calidad, Salut Publica i Estrangeria).

Atès que el Decret 178/1991 de la Generalitat de Catalunya considera el dret a la sanitat com un dret
universal i que el Real Decreto‐Ley 16/2012 és una clara invasió competencial del Govern de l'Estat
respecte al Govern de la Generalitat.

Atès que el Real Decreto‐Ley 16/2012 vulnera el que disposa l'Estatut en l'article 42.4 pel que "els poders
públics han de garantir la qualitat del servei i la gratuïtat de l'assistència sanitària publica..." i l'article 23 de
l'Estatut pel que "totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis
sanitaris de responsabilitat publica..." i que aquest article el desenvolupa la Llei 21/2010 del 7 de juliol, en
els articles 1 i 2, d'Accés a l'Assistència Sanitaria de Cobertura Publica.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
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ACORDA:
Primer.- Mostrar la disconformitat i el nostre ferm rebuig envers la reforma del Sistema Nacional de Salut
que ha efectuat el Govern de l'Estat mitjançant el Real Decreto‐Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantitzar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y Seguridad
de sus prestaciones, tant en el procediment com en la forma com s'ha tramitat, com en el contingut del
mateix.
Segon.- Instar al govern de l'Estat a derogar aquest Decret perquè vulnera el dret basic de les persones a la
protecció de la seva salut, perquè afecta negativament sobre la salut publica, perquè vulnera normatives de
rangs superiors i perquè provoca un augment de les despeses sanitàries.
Tercer.- Donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat a no aplicar les mesures compreses en el
Real Decreto Ley 16/2012 i instar al Departament de Salut de la Generalitat a denunciar aquesta reforma
encoberta del sistema públic de salut al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat i especialment al Departament de Salut a garantir el transport
sanitari no urgent gratuït per a totes aquelles persones que s'han de desplaçar per rebre tractament de
forma continuada i periòdica, especialment per la rehabilitació, els tractaments oncològics i la hemodiàlisis.
Cinquè.- Instar al Govern de Catalunya a que interposi un recurs d'inconstitucionalitat contra el Real
Decreto Ley 16/2012 per invasió de les competències pròpies establertes per l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, com així ho considera el dictamen que ha emes el Consell de Garanties Estatutàries.
Sisè.- Instar al govern de la Generalitat a que garanteixi l'atenció sanitària a totes les persones residents a
Catalunya, en condicions d'igualtat i gratuïtat i assegurar la salut publica de la població (moció aprovada al
Parlament de Catalunya).
Setè.- Reafirmar el compromís de que els poders públics han d'assegurar i promoure una prestació sanitària
publica, de qualitat i gratuïta i instar al Govern de la Generalitat a mantenir-se sota aquests principis.
14è.- Moció per a reclamar un finançament just per als ens locals en matèria de desenvolupament
local i polítiques actives d'ocupació – Aprovació
Els ens locals de Catalunya, en especial els ajuntaments, han desenvolupat durant les darreres dècades la
voluntat d'intervenir en el desenvolupament econòmic, altrament anomenat promoció econòmica. Les
accions que abasten aquesta política pública també s'han anat modificant. De fet, davant un model on
predominava promoure l'atracció d'empreses i inversions externes per impulsar el creixement econòmic,
s'ha anat obrint camí a partir de les crisis econòmiques cícliques, una nova política de desenvolupament que
posava en valor el potencial endogen, ressaltant el paper del territori com alguna cosa més que un simple
espai d'implantació d'activitats econòmiques. És en aquest nou concepte de desenvolupament econòmic, on
els governs locals tenen un nou protagonisme, i sobretot un lideratge en veritables estratègies de promoció
econòmica territorial.
El desenvolupament local s'ha anat articulant a través d'un paraigües, on s'han entès que actuava com una
política pública que tenia per objectiu afavorir un procés reactivador de l'economia i societat local. Mitjançant
l'aprofitament dels recursos endògens i la cooperació entre l'àmbit públic i el privat s'és capaç d'estimular i
fomentar un creixement econòmic, generant ocupació i sobretot generar millor benestar i qualitat de vida en
un mateix territori. Per executar i planificar les accions d'aquest necessari “nou àmbit competencial” els ens
locals han hagut d'anar-se dotant de la necessària estructura. També és cert, que aquest procés ha estat
possible per la cooperació i línies de finançament de programes d'administracions supramunicipals, en
especial, el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o
iniciatives comunitàries de la Unió Europea; els programes implementats per l'estat o per l'acció o
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compromís de la Generalitat de Catalunya. D'especial rellevància han estat els tècnics de promoció
econòmica, finançats a través del programa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL).
És evident que el desenvolupament local o la promoció econòmica, al no tractar-se d'un àmbit competencial
clàssic, o tradicional, la seva aplicació ha estat asimètrica. De fet, ni a la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local, d'àmbit estatal, no detalla que sigui obligació dels ajuntaments el desenvolupament
de Polítiques Actives d'Ocupació, així com tampoc apareix al 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 (DOGC núm.3887 de 20.5.2003)
sobre les competències municipals. El màxim reconeixement a aquesta possibilitat es pot entendre a l'article
66.1 on es diu: "El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
les aspiracions de la comunitat de veïns", base per la qual molts ens locals gestionen Polítiques Actives
d'Ocupació.
Per ser l'administració més propera, els ciutadans es dirigeixen en primer terme als ajuntaments ja que són
els seus referents, tant en el suport com en l'orientació en l'àmbit de la recerca activa d'ocupació. Aquesta
funció, com motiu de la reducció pressupostària en aquest àmbit, té el risc de desaparèixer; allunyant la
funció d'assessoria al ciutadà el que farà disminuir el seu nivell d'ocupabilitat i incrementar el risc de la resta
de serveis que tenen aquesta funció.
Atès què l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu títol IV de les competències al capítol II les matèries
de les Competències en l'article 170 sobre el treball i les relacions laborals diu que: "Correspon a la
Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou en
tot cas: apartat b, Les polítiques actives d'ocupació, que inclouen la formació dels demandants d'ocupació i
dels treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions corresponents".
Atès que en els Pressupostos generals de l'Estat s'ha anunciat una retallada del 56% en el fons de les
polítiques actives d'ocupació. Anunci que arriba en una situació especialment delicada pel que fa la taxa de
desocupació, i també per les possibilitats d'acció limitades dels ens locals.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal de fer efectiva l'exigència al Govern
de l'Estat perquè augmenti els fons de les polítiques actives d'ocupació.
Segon.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya que faci tota la pressió necessària per aconseguir
un finançament just i necessari per a que els ens locals puguin continuar implementant Polítiques Actives
d'Ocupació, d'especial transcendència per tot el que hem exposat anteriorment.
Tercer.- Instar al govern de l'Estat, a que augmenti els fons per garantir la continuïtat de les Polítiques
Actives d'ocupació a nivell local, tan necessàries en la situació econòmica actual.
Quart.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats, així com al del Govern de l'Estat espanyol.
15è.- 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.
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El secretari

Vist i plau
L'alcaldessa

Ramon Conillera i Marçal

Lídia Bargas i Musoy
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