AJUNTAMENT DE PRADES
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 13/2015
Caràcter: ordinària
Data: 25 de setembre de 2015
Horari: de 20:30 a 21:03 hores
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU)
Joan Pons i Mariné, primer tinent d'alcalde (CiU)
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU)
Esteve Obis i Torruella, regidor (CiU)
Judit Olivé i Torruella, regidora (CiU)
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (JpP-CP)
Miquel Borràs i Castañé, regidor (JpP-CP)
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 les sessions dels dies 26 de juny, 29 de juny i 1 de setembre de 2015 – Aprovació
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 26 de juny, 29 de juny i 1 de
setembre de 2015, 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 13 de juny de 2015 i el dia 17 de setembre de 2015 i numerats del 77/2015 al 112/2015, als
quals no es dóna lectura tota vegada que els senyors Regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa
juntament amb la convocatòria. El Ple de la corporació es dóna per assabentat.
3r.- Línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2016 – Donar compte
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 11 d'agost de 2015.
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 097/2015
ANTECEDENTS
1. El 24 de febrer de 2015 l'alcaldessa va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 20162018.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l'Alcalde va sol·licitar informe a la Intervenció
Municipal de la informació necessària per a determinar les línies fonamentals del pressupost de l'exercici
2016.
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3. En data 11 d'agost de 2015, l'Interventor va emetre informe sobre les línies fonamentals del pressupost
proposades per l'Alcaldia.
FONAMENTS JURÍDICS
1. L'article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
pressupostària disposa que abans de l'1 d'octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a
efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea.
2. L'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel 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, les corporacions locals tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:
• Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats financers.
• L'estat de previsió de moviment i situació del deute.
• La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses de les línies
fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les
normes del Sistema Europeu de Comptes.
• 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.
3. L'article 13.2 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 disposa que amb caràcter anual i abans de l'1 d'octubre s'hauran de trametre les
línies fonamentals dels pressupostos per l'exercici següent i que han de contenir, almenys la següent
informació:
• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures
d'ingressos i despeses en què es basen.
• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema
europeu de comptes.
• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als recursos
del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta
d'ingressos en els seus principals rúbriques.
• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves
evolucions respecte a l'exercici precedent.
• Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa homogènia
amb l'exercici precedent.
4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera de les
corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local,
RESOLUCIÓ
1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d'acord amb el següent detall:
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INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2016
553.200,00
5.000,00
174.440,37
289.060,47
22.310,00
1.044.010,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.044.010,84

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2016
249.009,00
618.094,49
16.150,00
22.085,00
905.338,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.025,78
67.025,78
972.364,27

2. Les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2016:
a) contemplen el compliment de l'estabilitat pressupostària
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa
c) contemplen el compliment de l'equilibri pressupostari
d) contemplen el compliment de l'anivellament pressupostari
e) contemplen el compliment de l'objectiu del deute
3. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l'exercici 2015 són les següents:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6

PREVISIÓ
VARIACIÓ
PREVISIÓ
2015
2015-2016
2016
553.200,00
0,00%
553.200,00
5.000,00
0,00%
5.000,00
515.490,37
-66,16%
174.440,37
289.072,22
0,00%
289.060,47
22.310,00
0,00%
22.310,00
1.385.072,59
-24,62%
1.044.010,84
357.986,01 -100,00%
0,00
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Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

401.959,40
759.945,41
0,00
0,00
0,00
2.145.018,00

-100,00%
-100,00%

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2015
249.009,00
618.094,49
16.150,00
22.085,00
905.338,49

2015-2016
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

815.205,12
0,00
815.205,12
0,00
65.456,39
65.456,39
1.786.000,00

-100,00%

Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat de finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
Allarg termini
Ràtio de deute viu /Ingressos
corrents

-39.776,57
384.697,82
434.535,07
30.000,00
404.535,07
0,31

-51,33%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.044.010,84

2,40%
2,40%
-45,56%

2016
249.009,00
618.094,49
16.150,00
22.085,00
905.338,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.025,78
67.025,78
972.364,27

-22,33%
-100,00%
-16,57%

-36.007,01
102.665,34
337.509,29
0,00
337.509,29

-100,00%

3,05%

0,32

4. Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.
5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, per donar compliment a 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 assabentat.
4t.- Designació de càrrecs – Aprovació
ANTECEDENTS
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió
pública el dia 13 de juny de 2015.
PROPOSTA AL PLE
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Per tot això, es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Designar, per als càrrecs que s'indiquen, els regidors següents:
Càrrec
Pla de protecció civil comarcal
Coordinador Municipal d'Emergències
Plans de protecció civil municipals INFOCAT i NEUCAT
de Prades
Responsable municipal d'emergències o director del
pla
Representant municipal als plans INFOCAT i NEUCAT
Responsable del Gabinet d'informació
Cap del Grup local d'intervenció
Cap del Grup local sanitari
Cap del Grup local logístic i d'acollida
Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població
Plans específics municipals en àrees de pública
concurrència CORREFOC
Responsable municipal d'emergències o director del
pla
Representant municipal al pla PROCICAT
Responsable del Gabinet d'informació
Cap del Grup local logístic i d'acollida
Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població

Regidor/a
Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa
Substitut: Joan Pons i Mariné, 1r tinent d'alcalde

Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa
Substitut: Joan Pons i Mariné, 1r tinent d'alcalde
Titular: Joan Pons i Mariné, 1r tinent d'alcalde
Substituta: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa
Titular: Carles Musté i Aixalà, administratiu
Substitut: Ramon Conillera i Marçal, secretari
Titular: Joan Pons i Mariné, 1r tinent d'alcalde
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa
Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa
Substituta: Judit Olivé i Torruella, regidora
Titular: Judit Olivé i Torruella, regidora
Substituta: Lidia Bargas i Musoy, alcaldessa
Titular: Joan Pons i Mariné, 1r tinent d'alcalde
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa

Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa
Substitut: Joan Pons i Mariné, 1r tinent d'alcalde
Titular: Joan Pons i Mariné, 1r tinent d'alcalde
Substituta: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa
Titular: Carles Musté i Aixalà, administratiu
Substitut: Ramon Conillera i Marçal, secretari
Titular: Judit Olivé i Torruella, regidora
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa
Titular: Joan Pons i Mariné, 1r tinent d'alcalde
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa

El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta.
5è.- Compte general de la corporació de l'exercici pressupostari 2014 – Aprovació
Atès que s'ha elaborat el compte general de la corporació de l'exercici pressupostari de 2014 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 30 d'abril de 2015, i que durant el termini d'exposició al públic no
s'hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
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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 cinc (5) vots a favor del grup de CiU i dues (2) abstencions del grup de JpP-CP,
ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2014, integrats pels
següents documents comptables:
−
−
−
−

Balanç de situació: en tancar l'exercici hi ha un actiu de 5.929.317,.42 €, un passiu de 5.929.317,42
€ i un resultat de l'exercici amb un guany de 321.546,85 €.
Compte del resultat econòmic patrimonial: en tancar l'exercici hi ha un guany de 321.546,85 €.
Liquidació del pressupost: en tancar l'exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 214.465,03
€, unes obligacions pendents de pagament de 44.382,59 €, uns romanents totals de 380.744,40 € i
un resultat pressupostari ajustat de 243.750,15 €.
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:
−

Acta 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
2014, a la Sindicatura de Comptes."
6è.- Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes i indemnitzacions – Aprovació
ANTECEDENTS
Es considera necessari l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta corporació així
com de la retribució que comporta i les indemnitzacions per comissions de serveis.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i d'altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen
dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 1 d'octubre de 2015, el senyor Joan Llurba i Borrull, segon tinent
d'alcalde, el senyor Esteve Obis i Torruella, regidor, i la senyora Judit Olivé i Torruella, regidora, exerciran el
seu càrrec amb dedicació parcial de 3 hores i 22 minuts setmanals (9%) i percebran l'import de 5.399,94
euros bruts anuals cadascun.
Segon.- Els membres de la corporació esmentats seran donats d'alta en el règim general de la Seguretat
Social i les percepcions corresponents resten subjectes a la retenció de l'IRPF. Aquestes retribucions es
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percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
Tercer.- La percepció d'aquestes retribucions és incompatible amb la percepció d'indemnitzacions per a
assistències a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, però compatible amb la percepció
d'indemnitzacions per comissions de serveis.
Quart.- El règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació serà el següent:
a) Per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
− Ple ordinari:100,00 euros/sessió
− Ple extraordinari: 0,00 euros/sessió
− Junta de govern local: 100,00 euros/sessió
− Comissió especial de comptes: 0,00 euros/sessió
− Altres òrgans col·legiats: 0,00 euros/sessió
b) Per comissions de serveis:
Les que circumstancialment hagin d'efectuar els membres de l'ajuntament fora del terme municipal donaran
lloc a les següents indemnitzacions:
− Pernoctant:
 Despeses d'estada: Import de les despeses que es justifiquin
 Manutenció: 85,00 €/dia
− Sense pernoctar:
 Manutenció: 40,00 €/dia
− Despeses de viatge:
 S'abonarà l'import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport
 En el supòsit d'utilitzar vehicle propi s'abonarà la quantitat de 0,30 €/km i l'import de les despeses
d'autopista i d'aparcament que es justifiquin

El Ple, per cinc (5) vots a favor del grup de CiU i dues (2) abstencions del grup de JpP-CP, APROVA la
proposta.
7è.- Creació de la Junta de Govern Local i delegació de competències – Aprovació
Atès el que estableix l'article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i
l'article 48.1.b) 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, els quals determinen que la Junta de Govern Local existeix en tots els
municipis amb població de dret superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu
Reglament Orgànic Municipal o ho acordi el Ple de l'Ajuntament.
Atès el que estableixen l'article 23.2 de la citada Llei 7/1985, i 54.2 de l'esmentat Decret legislatiu 2/2003,
que determinen que són competències de la Junta de Govern Local, l'assistència a l'alcalde en l'exercici de
les seves atribucions i les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li
atribueixen les lleis.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Crear la Junta de Govern Local la qual estarà integrada pels regidors nomenats per l'alcaldessa
mitjançant Decret de l'Alcaldia.
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Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions relacionades a continuació que corresponen al
Ple, d'acord amb l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article
52.4 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.
L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.
La declaració de lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de
l'ajuntament.
Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000,00 euros, i
també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui
superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de
totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia
assenyalada en aquesta lletra.
Competències assignades al Ple per les normes reguladores de les subvencions
concedides i convocades per l'administració de l'Estat, autonòmica o local.

22.2.j) LBRL
52.2 k) TRLMRLC
22.2.k) LBRL
52.2.k) TRLMRLC
52.2.n) TRLMRLC
DA 2a TRLCSP

22.2.q) LBRL
52.2.r) TRLMRLC

8è.- Proposta de les dates de les festes locals per a l'any 2016 – 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 el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, estableix el calendari oficial
de festes laborals i fixa les dues festes locals mitjançant una ordre 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,
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 2016:
−
−

Dia 29 d'agost. Fires i festes
Dia 17 d'octubre. Festa Major

Segon.- Comunicar aquesta resolució als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació.
9è. Recuperació parcial dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la
paga extraordinària corresponents al mes de desembre de 2012 – Aprovació
L'article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, va disposar que en l'any 2012 el personal del sector públic veuria reduïda les
serves retribucions com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre.
L'apartat ú (Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal
del sector públic) de l'article 1 del Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en
matèria d'ocupació publica i d'estímul a l'economia, disposa que les diferents administracions públiques, així
com els seus ens dependents i vinculats, en el seu àmbit, podran aprovar l'abonament de quantitats en
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concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com conseqüència de la supressió
de la paga extraordinària corresponents al mes de desembre de 2012.
Les quantitats que podran abonar-se per aquest concepte, sobre l'import deixat de percebre per cada
empleat en aplicació de l'esmentat article 2 del Reial decret llei 20/2012, seran les equivalents a la part de la
paga extraordinària.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Abonar als empleats d'aquest Ajuntament que l'any 2012 van deixar de percebre la paga
extraordinària corresponent al mes de desembre, la part proporcional corresponent a 48 dies d'aquesta
paga extraordinària.
Segon.- Fer efectiu l'esmentat abonament en la nòmina corresponent al mes de setembre de 2015 en la
que hi constarà el següent literal "Recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012".
Tercer.- Al personal que no es trobi en situació de servei actiu o assimilat, per jubilació a qualsevol altra
causa, li serà abonada la citada part proporcional prèvia sol·licitud a l'Ajuntament.
10è.- Proposta de moció municipal del grup JpP-CP – Aprovació
Som municipi d'acollida i solidari, en una societat d'acollida i solidària
Davant l'actual arribada a Europa de milers de persones que fugen per salvar les seves vides de la guerra
en els seus països i la persecució política dels seus governs, no podem restar impassibles. Cal que actuem.
Cal d'entrada deixar ben clar que no es tracta d'un fenomen d'immigració, sinó d'un fet i situacions
excepcionals, on refugiats i refugiades, de persones de totes edats, intenten escapar del desastre de la
guerra i la fam en els seus països d'origen, i d'unes guerres sobre les que Europa té en el seu inici part de
responsabilitat.
Aquests darrers dies, l'allau de persones que arriben a les fronteres d'Europa per cercar asil i refugi, han
convertit aquesta crisi en un drama humanitari. És ridícul i lamentable que Europa sigui incapaç de gestionar
l'arribada de 300.000 refugiats, quan a l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica han acollit a 7,2 milions de refugiats.
La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara més la situació dels
milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves vides i buscar una nova oportunitat en un país
d'Europa.
En aquest sentit, la resposta de la Unió Europea i dels seus Estats membres a la crisi de refugiats no només
és reprovable des del punt de vista moral i ètic sinó que també xoca amb tot un seguit d'obligacions
jurídiques internacionals, a les quals ens hem adherit. En una pregunta-interpel·lació a la Comissió,
l'eurodiputat català socialista ha demanat a l'Executiu comunitari que "actuï de forma immediata i contundent
per assegurar que estats membres com Espanya compleixin els compromisos contrets en matèria d'asil en
tractats com la Declaració Universal de Drets Humans, el Conveni Europeu de Drets Humans o la
Convenció de Ginebra".
En particular, l'actitud del Govern espanyol amb el seu regateig de xifres d'acceptació de quotes de
refugiats, ha estat vergonyós. La suposada saturació de la capacitat d'Espanya per absorbir refugiats, no té
cap fonament, i és un comportament partidista i que mostra la seva insensibilitat cap a la situació d'auxili cap
aquestes persones.
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Estem fermament en contra d'aquesta actuació del Govern central, com així també ho han expressat els
nostres ciutadans i ciutadanes, i les entitats i ONG demostrant un sentiment de solidaritat i endegant
iniciatives per poder acollir famílies refugiades.
La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques. Els municipis tenen un
clar compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans, treballant conjuntament administració i
organitzacions de la societat civil.
Com a municipi d'acollida, implicat en la defensa dels Drets Humans, la solidaritat i la pau, comptem amb
una ciutadania i unes institucions compromeses en la lluita contra les desigualtats i que de sempre s'ha
mostrat solidària amb les persones que pateixen situacions difícils.
Per tot això, el Grup Municipal Junts per Prades-Candidatura de progrés presenta per a la seva
consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ:
- Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que han d'abandonar les seves llars de manera
involuntària a causa de la guerra que es viu als seus països d'origen i denunciem les situacions d'abús que
aquestes pateixen per part de màfies organitzades.
- Instar a les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata per donar resposta a les
necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta tragèdia i buscar solucions a més llarg termini
per evitar repetir situacions d'incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius de persones en
casos d'emergències humanitàries.
- Instar al govern de l'Estat d'acceptar la xifra proposada originalment per la Comissió Europea així com a fer
front a les seves obligacions internacionals i a l'exigència humanitària i abandonar la seva negativa a un
sistema de quotes vinculants, tant per decència cap als refugiats que arriben a les costes europees fugint de
la fam i la guerra, com per solidaritat amb la resta de països de la UE.
- Instar al govern de l'Estat que aprovi el més aviat possible el Reglament de la Llei 12/2009, de 30
d'octubre, reguladora del dret d'asil i la protecció subsidiària.
- Instar al govern de l'Estat a dissenyar amb urgència un Pla d'acollida humanitària a refugiats. Aquest pla
ha de tenir disposades places d'acollida dignes, possibilitats d'escolarització per als menors, atenció
sanitària i social, en col·laboració amb les CCAA i la FEMP.
- Instar al Govern de la Generalitat ha donar resposta a la demostració de solidaritat que la ciutadania de
Catalunya i les seves entitats civils estan tenint en aquesta crisi, i en aquest sentit, sigui la CCAA, que
sol·liciti la màxima quota de refugiats.
- Instar al Govern de la Generalitat ha preparar tots els Departaments implicats en la gestió d'aquesta
acollida, i oferir tots els recursos i serveis socials necessaris amb coordinació amb els municipis d'acollida.
- Instem al Govern de la Generalitat a desenvolupar una campanya de sensibilització a la ciutadania sobre la
necessitat de comptar amb una política d'asil com a part essencial de la democràcia, el respecte a la dignitat
humana i als drets humans, i que així mateix procuri prevenir l'aparició actituds racistes o xenòfobes.
- Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les competències en aquesta matèria per
buscar solucions conjuntes i oferir una solució al drama humanitari que estan vivint milers de persones
desplaçades.
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- Ens sumem a la xarxa de municipis-refugi preparant dispositius d'acollida i convida a la ciutadania a
implicar-se i col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en l'atenció i ajuda als refugiats.
- La Corporació Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats per realitzar un treball estable i
permanent que posi en marxa les diferents mesures per a la millor atenció i suport als refugiats
- Traslladar aquest acord del ple municipal als Governs de l'Estat i de la Generalitat, així com a totes les
entitats socials del municipi, i en especial, aquelles que desenvolupen tasques d'acollida de persones.
El ple de la corporació, per cinc (5) abstencions del grup de CiU i dos (2) vots a favor del grup de JpP-CP,
APROVA la moció.
11è.- Proposta de manifest per un país nou solidari - Aprovació
Volem tenir veu pròpia per aportar a Europa el nostre tarannà compromès amb la democràcia, la pau i la
solidaritat mundials.
Compartim el dolor que a tots ens corprèn, com a testimonis de la tragèdia humana que succeeix al nostre
continent i que s’origina a l’altra riba del nostre benvolgut Mediterrani.
Les corrues de refugiats que fugen d’un conflicte bèl·lic, amb les seves famílies i les poques pertinences que
els queden, ens recorden que molta gent del nostre poble també es va veure forçada a creuar una frontera.
Part d’aquells homes i dones van ser acollits amb una abraçada fraternal en altres països on, encara avui, hi
roman aquell fil de l’exili gràcies a l’empremta que hi van deixar i als descendents que s’han fet seva la nova
pàtria.
Constatem que el drama dels milers de refugiats polítics que arriben de Síria té com a doble causa
l’autoritarisme d’una dictadura que colpeja el seu poble i la violència d’un fanatisme intolerant que s’apropia
de legítimes creences religioses.
Ratifiquem la nostra convicció que només la democràcia i la llibertat garanteixen una vida millor per a totes
les nacions del món.
Catalunya va saber estar al capdavant de l’ampli moviment internacional contra la guerra. No gaire després,
moltes ciutats del nostre país van ser germanes i amigues de ciutats que patien, com ara l’olímpica
Sarajevo.
Renovem avui aquest anhel de pau mundial i recordem a tothom que si volem tenir veu pròpia entre els
altres Estats és també per contribuir a fer una Europa més justa i acollidora que asseguri un lloc digne als
refugiats polítics. Ens comprometem, des de la presència a la pràctica totalitat de municipis de Catalunya, a
que els nostres pobles i ciutats esdevinguin espais d’acollida dels refugiats.
Per això ens posem al costat de les institucions catalanes, del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i de l’ampli moviment solidari de la societat civil per fer de Catalunya un país referent dels
valors humanitaris, de la pau i de la solidaritat, tal com ha sigut sempre la nostra tradició i és avui el nostre
tarannà.
El ple de la corporació, per unanimitat, APROVA el manifest.
9è.- Precs i preguntes
No es fa cap prec ni cap pregunta.
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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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