AJUNTAMENT DE PRADES
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 14/2015
Caràcter: extraordinària
Data: 30 d'octubre de 2015
Horari: de 20:32 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), S'incorpora a la sessió quan són les 20:39 hores, quan s'està tractant el
punt 2 de l'ordre del dia
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
sis 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.- Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i delegació de competències de
l'Alcaldia – Donar compte
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia de data 2 d'octubre de 2015.
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 119/2015
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.
Atès l'acord del Ple de la corporació de data 25 de setembre de 2015 pel qual es crea la Junta de Govern
Local.
RESOLUCIÓ
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local als següents regidors:
Sr. Joan Pons i Mariné, primer tinent d'alcalde
Sr. Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde
Segon.- La Junta de Govern Local es constituirà en la sessió que se celebrarà el 9 d'octubre de 2015 a les
8 del vespre.
Tercer.- La Junta de Govern celebrarà les sessions ordinàries cada divendres a les 8 del vespre o a
l'anterior dia hàbil si aquest fos festiu.
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Quart.- Delegar a la Junta de Govern les competències de l'Alcaldia següents:
El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal
aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència,
concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que
aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici
econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que
li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no
superin el 15% dels ingressos liquiditats en l'exercici anterior; reconèixer
obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre
comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000,00 euros;
incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre
anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici,
ni la quantia assenyalada.
Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat
expressament al ple o a la Junta de Govern Local.

21.1.f) LBRL
53.1.g) TRLMRLC

53.1.o) TRLMRLC
DA 2a TRLCSP

21.1.q) LBRL
53.1.r) TRLMRLC

Cinquè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.
Sisè.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a
partir de l'endemà de la seva signatura.
Setè.- Comunicar aquesta Resolució als regidors nomenats."
El Ple de la corporació es dóna per assabentat.
2n.- Ordenances fiscals per a l'exercici de 2016 – 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.
Es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals:
I-03 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
T-01 Taxa per expedició de documents administratius
T-02 Taxa per atorgament de llicències urbanístiques
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-20 Taxa del servei d'ajuda a domicili
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Segon.- Sotmetre aquest acord i els textos de les ordenances fiscals 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 2016 i regiran mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
El Ple de la corporació, per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i dues (2) abstencions del grup JpP-CP,
APROVA l'esmentada proposta.
En aquests moments sent les 20:39, quant s'està tractant el punt 2 de l'ordre del dia de la convocatòria,
s'incorpora a la sessió el regidor Esteve Obis i Torruella.
3r.- Ordenança de civisme i convivència ciutadana
ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament, mitjançant una ordenança de civisme i convivència ciutadana, vol contribuir a crear un
marc de convivència social i de respecte mutu entre els vilatans i vilatanes de la nostra població.
També i amb les competències municipals que té l'Ajuntament com a Administració més propera als vilatans
i vilatanes, aquesta ordenança de civisme i convivència ciutadana es crea per a dotar-se d'un instrument
vàlid i actualitzat per avançar en la direcció de garantir els drets i deures de la ciutadania de Prades,
respectant els principis bàsics d'igualtat i de no-discriminació; fer que Prades sigui una vila més acollidora i
sostenible per viure-hi i conviure-hi on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre
comportament quotidià; promocionar els valors de solidaritat i de respecte; i promoure la protecció del
patrimoni públic com un bé de tots.
El secretari interventor ha redactat un projecte d'ordenança, el text del qual s'ha donat a conèixer a tots els
membres de la corporació.
El secretari interventor ha emès un informe relatiu al procediment d'aprovació i a l'adequació del contingut
de l'ordenança que es proposa a la normativa reguladora de la matèria.
FONAMENTS DE DRET
Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals
El Ple de la corporació, per unanimitat,
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ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant anunci que s'ha de fixar en el tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament i s'ha de publicar al butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, per un
període de trenta dies, per tal que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, aquest acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu. En aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l'Ordenança s'han
de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i al butlletí oficial de la província. També s'ha de publicar al
DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre.
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.
El secretari
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