AJUNTAMENT DE PRADES
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 05/2012
Caràcter: ordinària
Data: 11 d'octubre de 2012
Horari: de 20.20 a 20.58 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 13 de juliol de 2012 – Aprovació
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 13 de juliol de 2012, 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 5 de juliol de 2012 i el dia 20 de setembre de 2012 i numerats del 063/2012 al 084/2012, 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.
3è.- Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de recollida, alberg i manutenció d'animals
perduts i/o abandonats entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Prades –
Aprovació
S'examina l'esborrany del nou Conveni de de col·laboració per a la prestació del servei de recollida, alberg i
manutenció d'animals perduts i/o abandonats entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de
Prades, per actualitzar les condicions de prestació del servei que presta l'empresa "Servicio Mascota
Domingo López".
El Ple de la corporació, per unanimitat,
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ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració per a la prestació del servei de recollida, alberg i manutenció
d'animals perduts i/o abandonats entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Prades.
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni.
4t.- Complementació de les prestacions a percebre en situacions d'incapacitat temporal del personal
de l'Ajuntament – Aprovació
ANTECEDENTS
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l'Estat el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol,
de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el
dia següent, l'article 9 del qual regula la prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del
personal al servei de les Administracions Públiques.
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències,
podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de
Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, cosa que haurà
de fer en el termini de 3 mesos, en els termes del que disposa la Disposicions transitòries 15a de la mateixa
norma.
En data 5 d'octubre de 2012 el secretari interventor municipal ha emès informe jurídic en relació a la
legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal que l'Ajuntament complementi les prestacions a percebre
tant el personal funcionari inclòs al règim general de la seguretat social com el personal laboral en situacions
d'incapacitat temporal.
FONAMENTS DE DRET
1. Abans de l'entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, la normativa
reguladora de la incapacitat temporal dels funcionaris de les Corporacions locals preveia que el subsidi que
han de percebre en concepte d'incapacitat temporal és, durant els primers 3 mesos, el corresponent a la
totalitat de les retribucions bàsiques i de les retribucions complementàries del funcionari en la mateixa
quantia a les quals li correspondria a cada moment en el seu lloc de treball si no es trobés en aquesta
situació d'incapacitat temporal, i a partit del 4t mes, el 75% de la base reguladora del mes anterior a la
baixa.
Per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions locals s'havia d'estar al que
preveu en aquest sentit el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s'aprova el Text Refós de la
Llei General de la Seguretat Social, que estableix que per a la situació d'incapacitat temporal per
contingències comunes, el subsidi pels 3 primers dies és a càrrec del treballador, del 4t al 15è, és a càrrec
de l'Ajuntament, i a partir del 16è endavant, correspon a l'entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el 60% de la base reguladora des del 4t dia
i fins el 20è, i el 75% de la base reguladora des del dia 21 endavant, quanties totes elles que es podien
complementar per l'Ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les parts.
I per a la situació d'incapacitat temporal per accident de treball o malaltia professional, el subsidi del dia de
l'accident corresponia a l'Ajuntament, mentre que a partir del 1r dia de baixa, corresponia a l'entitat gestora,
mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el 75% de
la base reguladora des del dia que es produeixi el naixement del dret, quantia aquesta que es podia
complementar per l'Ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les parts.
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2.2. A partir de l'entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, aquest panorama ha canviat, i ara el seu
article 9 diu, un cop feta la correcció d'errors, publicada al BOE de 19 de juliol de 2012, que:
−
−

−

"La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel disposat en aquest article." Per tant,
ja no fa distinció entre els funcionaris i el personal laboral.
"Cada administració pública, en l'àmbit de les seves respectives competències, podrà complementar
les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i
el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, d'acord amb els següents
límits:
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3 primers
dies, es pot reconèixer un complement retributiu fins que s'assoleixi com a màxim el 50% de les
retribucions que es percebien el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del dia 4t fins al
20è, ambdós inclusivament, el complement que es pot sumar a la prestació econòmica reconeguda
per la Seguretat Social ha de ser tal que, en cap cas, sumades ambdues quantitats, se superi el
75% de les retribucions que corresponien a aquest personal el mes anterior al de causar-se la
incapacitat. A partir del dia 21è, inclusivament, es pot reconèixer-se una prestació equivalent al
100% de les retribucions que es percebien el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la prestació
reconeguda per la Seguretat Social es pot complementar, des del primer dia, fins que s'assoleixi
com a màxim al 100% de les retribucions que corresponien a l'esmentat personal en el mes anterior
al de causar-se la incapacitat."
"Cada administració Pública pot determinar, respecte al seu personal, els supòsits que amb caràcter
excepcional i degudament justificats es pugui establir un complement fins que s'assoleixi, com a
màxim, el 100% de les retribucions que gaudien en cada moment. A aquests efectes, es consideren
en tot cas degudament justificats els supòsits d'hospitalització i intervenció quirúrgica."

Mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que "Les previsions que conté l'article 9 relatives a les
prestacions econòmiques en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions
púbiques acollit al règim general de la Seguretat Social les ha de desenvolupar cada administració pública
en el termini de 3 mesos des de la publicació d'aquest Reial decret llei, termini a partir del qual tindrà efectes
en tot cas."
Per tant, i en els termes del que disposa el Decret legislatiu 1/1994, quan la situació d'incapacitat temporal
derivi de contingències comunes, l'Ajuntament pot complementar les prestacions que percebi el personal
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un màxim del
50% els 3 primers dies; un màxim del 15% sobre el 60% de la base reguladora que perceben de part de
l'entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4t al 20è; i un màxim del
25% sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de l'entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, l'Ajuntament pot complementar
les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el
personal laboral al seu servei un màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part
de l'entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1r dia de baixa.
I quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal funcionari inclòs en el
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei es trobi en les següents situacions:
−
−
−
−

hospitalització
intervenció quirúrgica
cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu
risc durant l'embaràs
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l'Ajuntament pot complementar, des del primer dia de baixa, les percepcions de l'entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), fins al cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
3. S'ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial decret llei 20/2012 estableix que el
disposat en l'article 9 no serà d'aplicació als empleats públics que a la seva entrada en vigor, es trobin en la
situació d'incapacitat temporal.
I per altra banda, l'article 9.7 diu que se suspenen els acords, pactes i convenis vigents que contradiguin el
que disposa aquest article. En el mateix sentit es pronuncia l'article 16 del mateix Reial decret llei, quan diu
que se suspenen i queden sense efecte els acords, pactes i convenis per al personal del sector públic que
defineix l'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat, subscrits per les
administracions públiques i els seus organismes i entitats que continguin clàusules que s'oposin al que
disposa el present títol.
4. Quan l'article 9 del Reial decret llei 20/2012 diu que cada Administració Pública podrà complementar les
prestacions, hem d'estar al que disposen els articles 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de regim local, i 52.1.j) 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, que estableixen que la competència recau en el Ple de
l'Ajuntament, així com als articles 47.1 i 114.1 de les mateixes normes, respectivament, que estableixen que
el quòrum exigible per aprovar-ho serà la majoria simple del nombre de membres presents.
5. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l'Ajuntament són suficients per fer front a aquesta
possibilitat de complementar les prestacions per situacions d'incapacitat temporal, en els termes i amb les
limitacions establerts.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General de
Seguretat Social i el personal laboral al servei d'aquest Ajuntament:
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un complement retributiu del
50% els 3 primers dies; un altre del 15% sobre la percepció de l'entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4t al 20è; i un altre del 25% sobre la percepció de
l'entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en
endavant.
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un complement retributiu
del 25% sobre la percepció de l'entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), a partir del 1r dia de baixa.
c) Quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal funcionari inclòs
en el règim general de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei es trobi en les següents
situacions:
− hospitalització
− intervenció quirúrgica
− cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu
− risc durant l'embaràs
un complement, des del primer dia de baixa, de les percepcions de l'entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques
que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
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Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l'entrada en vigor del Reial decret llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobessin en la situació d'incapacitat temporal, als quals se'ls aplicarà la
normativa en vigor anterior a aquesta data.
Segon.- Suspendre i deixar sense efecte els acords, pactes i convenis vigents que contradiguin el que
disposa l'article 9 del Reial decret llei 20/2012 esmentat.
Tercer.- Que es notifiqui aquesta resolució als treballadors de l'Ajuntament, amb efectes merament
informatius.
5e.- Ordenances fiscals per a l'exercici de 2013 – Aprovació provisional
L'Ajuntament pretén modificar diverses ordenances fiscals que regulen impostos i taxes que recapta el
municipi, d’acord amb el que estableix l'article 15 i següents 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.
El secretari interventor ha elaborat una proposta de les modificacions a fer en les ordenances fiscals i
l'informe tècnic i econòmic que consta a l'expedient posa de manifest el cost dels serveis i la possibilitat de
cobrir-los amb la recaptació proposada.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals:
I-01 Impost sobre béns immobles
I-02 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
I-03 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
I-04 Impost sobre activitats econòmiques
I-05 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
T-01 Taxa per expedició de documents administratius
T-02 Taxa per atorgament de llicències urbanístiques
T-03 Taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat
municipal per empreses subministradores de serveis públics
T-04 Taxa de cementiri municipal i altres serveis funeraris de caràcter local
T-05 Taxa de serveis de clavegueram
T-06 Taxa de recollida d'escombraries i altres residus sòlids urbans
T-07 Taxa de subministrament d'aigua
T-08 Taxa de piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs
T-09 Taxa per instal·lació de quioscos a la via pública
T-10 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa,
tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues
T-11 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements
anàlegs, amb finalitat lucrativa
T-12 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb parades, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions o esbarjo, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
T-13 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb anuncis, i per portades, aparadors i vitrines
T-14 Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública
T-15 Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament
exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
T-16 Taxa del servei de veu pública
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T-17 Taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció
integral de l'administració ambiental
T-19 Taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d'autotaxis i altres vehicles de
lloguer
T-20 Taxa del servei d'ajuda a domicili
Segon.- Sotmetre aquest acord i els textos de les ordenances fiscals modificades que s'hi annexen a
informació pública durant un període de trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el
BOP, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, s'entendrà definitivament adoptat
l'acord fins llavors provisional, publicant-se tot seguit en el BOP l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de
les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 2013 i regiran mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
6è.- Moció de declaració d'Independència del Principat de Catalunya – Aprovació
DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA
Per la present, ens adrecem al Parlament del Principat de Catalunya en general, i a tots els seus grups
parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi a tots els efectes la completa
sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya i iniciï el procés per declarar i constituir l'Estat
català lliure i sobirà, democràtic i social.
En la consulta popular democràtica duta terme el 10 d'abril de 2011 a Prades, tot i la no oficialitat de la
mateixa i la manca de recursos dels organitzadors, va portar davant les urnes el 38,82% dels veïns de
Prades majors de 16 anys, i d'aquests, el 92,41 % (207 vots) es van mostrar a favor de la independència de
Catalunya, en front del 3,13 % (7 vots) que es van mostrat en contra.
El ple ordinari del 2 de març de 2012 va aprovar per una amplia majoria i sense cap vot en contra la moció
d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència.
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present, així com a declarar el municipi de Prades
territori català lliure i sobirà i, a l'espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable,
la normativa i la jurisprudència d'ús actual, s'estableixin com a provisionalment vigents i siguin d'aplicació en
tant no s'oposin a la sobirania del poble de Catalunya.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i
veïnes de Prades i, per extensió, tot el poble català, com a conseqüència de la seva pertinença al Regne
d'Espanya. Avui, a Catalunya, l'atur afecta a 632.457 persones, 24 a Prades, el 20% de la població es troba
al llindar de la pobresa, el 40% d'activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l'espoli fiscal
suposa 16.000 milions d'euros anuals per Catalunya i, localment, a Prades, 1.380.984 euros anuals.
És, doncs, davant d'aquest context crític que viu el país, que cal actuar amb fermesa i en defensa dels
interessos col·lectius, generant un clima de confiança i esperança per al poble català. El Regne d'Espanya
ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un
funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el "Banco de España" en
primer lloc. És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar.
Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el Govern de la
Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis als seus ciutadans i posant en descrèdit
internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els
desequilibris creats per l'espoli, insostenible, que pateix el poble català i que desvia cap a Espanya uns
recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis públics de la Generalitat i dels ajuntaments.
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A més, ara, des del Govern Espanyol, s'estan promovent grans canvis legals que atempten contra
l'autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest
presta al conjunt de la seva població. Sense oblidar l'intent d'arraconament cultural, social i econòmic que el
Regne d'Espanya, acollint-se al dret de conquesta, ha sotmès al poble català durant gairebé 300 anys.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de
la seva història com a tema d'acollida i de diàleg.
És per tots aquests motius, però principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de Prades, i
per tal d'impedir que l'agreujament d'aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social,
de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l'atur i la pobresa de les classes
treballadores, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està
tocant viure.
Avui, quan el poble de Catalunya ha parlat i s'ha expressat amb total claredat, és l'hora de la independència
nacional i així ho ha declarat en la massiva manifestació d'aquest 11 de setembre.
És per tots aquests motius que, avui, 11 d'octubre del 2012, el Ple de l'Ajuntament de Prades, per quatre (4)
vots a favor del grup de Convergència i Unió – CiU i tres (3) abstencions del grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Progrés Municipal – PSC-PM,
ACORDA SOLEMNEMENT:
Primer.- Declarar Prades territori català lliure i sobirà.
Segon.- Declarar els veïns i veïnes de Prades moralment lliures de lleialtat a la Corona borbònica i als seus
símbols.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a declarar que el Principat de Catalunya és, i ha de ser per Dret,
Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els demés Estats Independents del món.
Quart.- Instar el Parlament de Catalunya perquè, conjuntament amb els Ajuntaments catalans, assumeixi la
completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya, valorant consultar a la ciutadania, per la
via de referèndum, i iniciï el procés per declarar i constituir l'Estat català, abans de l'11 de setembre del
2014. Així mateix, instar al Parlament de Catalunya per tal que la normativa legalment aplicable i la
jurisprudència d'ús actual siguin vigents, mentre no es realitzin les actuacions demanades en aquesta
Declaració i en tant no s'oposin a la sobirania del poble de Catalunya.
Cinquè.- Instar a l'actual Govern de la Generalitat o el que surti de les properes seleccions al parlament a
constituir immediatament un Govern d'unitat nacional, de transició a la independència, que prepari totes les
estructures institucionals necessàries de l'Estat català, Seguretat Social, Energia, Seguretat Interior, Afers
Exteriors i les demés que resultin essencials per a l'establiment ferm de l'Estat català.
Sisè.- Instar perquè aquest Govern d'unitat nacional estigui integrat per les forces polítiques parlamentàries
que estiguin disposades a obrir el procés d'independència, les forces polítiques extraparlamentàries amb
rellevant representació municipal i persones independents rellevants del moviment per a la independència.
Setè.- Instar perquè aquest Govern d'unitat nacional creï els corresponents registres civils, mercantils i de la
propietat; per la creació d'una hisenda pròpia que assumeixi la recaptació íntegra de tots els tributs i
cotitzacions socials, posant fi a l'espoli fiscal espanyol, i destinant els nostres recursos a la reversió de les
retallades i a polítiques actives de foment de l'economia productiva, de polítiques socials avançades, i a la
recuperació de la dignitat i el benestar de tot el poble català; d'un banc nacional des del qual es gestionin el
règim fiscal i el finançament de les institucions i els serveis públics; la constitució immediata d'una
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administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres i perquè iniciï immediatament
les negociacions amb la comunitat internacional per al reconeixement de l'Estat català, amb especial
orientació vers l'ONU i la Unió Europea, de les quals en som ciutadans avui.
Vuitè.- Instar perquè aquest Govern d'unitat nacional acordi, amb caràcter immediat, les mesures que cregui
convenients i que ordenin la transició fins a la constitució formal de l'Estat Català i, en especial, les
següents:
− Que les banderes oficials siguin la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l'estelada.
− Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin
l'ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.
− Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar
llurs funcions dins del territori de Catalunya.
− Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d'octubre com a dia laborable.
− Que demani l'empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu
convenient, per a garantir un procés democràtic.
Novè.- Instar la creació de l'Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans per estendre i difondre
aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la Nació Catalana, a fi de preservar-ne la seva
unitat i identitat com a poble.
Desè.- Instar les institucions internacionals a l'inici de converses amb una representació dels municipis
declarats lliures i sobirans, pel reconeixement de la voluntat del poble català d'esdevenir, per Dret, un Estat
Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els demés Estats Independents del món, mentre el
Parlament de Catalunya no hagi assumit la sobirania nacional. Una vegada assumida la sobirania per part
del Parlament, si es considera convenient, els representants dels municipis podran formar part de la
representació catalana en les negociacions internacionals.
Onzè.- Demanar l'empara al Govern de Generalitat, al Parlament del Principat de Catalunya, així com a les
institucions internacionals, davant dels possibles i previsibles obstacles i impediments que pugui provocar
l'Estat espanyol, per poder mantenir i preservar la 'Declaració de Sobirania del territori municipal' i l'activitat
dels seus càrrecs electes.
Dotzè.- Des de l'Ajuntament de Prades apel·lem a l'esperit cívic de tot Europa, inclòs l'estat espanyol, per tal
que s'imposi una resolució democràtica dels conflictes i s'avanci en els ideals de la pau, el treball i la
llibertat, l'amistat i la germanor entre els pobles del món.
Tretze.- Fer arribar la present Declaració d'Independència al poble català i a totes les associacions civils,
especialment a l'Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural, perquè difonguin i expandeixin
aquesta Declaració d'Independència, i que estiguin al nostre costat en la defensa d'aquesta decisió presa
per la majoria dels representants del Ple, elegits democràticament pel poble de Prades.
Catorze.- Notificar la Declaració d'Independència a l'Associació de Municipis per la Independència, a
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, per tal que ho
comuniquin als seus municipis adherits.
Quinze.- Posar aquesta Declaració d'Independència en coneixement de:
− El President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable senyor Artur Mas i Gavarró
− La Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable senyora Núria de Gispert i Català
− Els diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya
− El President del Govern Espanyol, senyor Mariano Rajoy Brey
− Els diferents Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats
− El President de la Comissió Europea, senyor José Manuel Durão Barroso
− El President del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz
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−
−

El Secretari General de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon
La resta d'institucions internacionals afectades, per a l'inici dels tràmits detallats anteriorment i
sol·licitant-los empara.

Setze.- Posar en coneixement de tots els municipis aquesta Declaració d'Independència, per tal que valorin
la possibilitat de donar-li suport, fent-nos costat en aquest camí que ara iniciem i demanant a tots aquells
que es declarin 'territori català lliure i sobirà' que ens ho facin saber per poder-nos organitzar i fer aquest
camí conjuntament.
El Sr. Josep M. Planas i Pujol, en la seva explicació del vot, diu: Considero que s'ha de celebrar el
referèndum d'independència per saber si hi ha una majoria de gent a favor de la independència i quin grau
hi ha. La declaració d'independència s'ha de declarar desprès de la realització del referèndum, si és el cas.
L'important és el referèndum per saber si hi ha prou recolzament.
7è.- 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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