AJUNTAMENT DE PRADES
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 16/2015
Caràcter: ordinària
Data: 18 de desembre de 2015
Horari: de 20:30 a 20:50 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. Josep Lluís Valero Nolla.
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 25 de setembre, 30 d'octubre i 24 de novembre de 2015 –
Aprovació
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 25 de setembre, 30 d'octubre i 24 de
novembre 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 21 de setembre de 2015 i el dia 10 de desembre de 2015 i numerats del 114/2015 al 164/2015,
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.- Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local
Es dóna compte, en compliment de l'article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, de les actes de la Junta de Govern Local corresponents als dies 9,16, 23 i 30 d'octubre; 6,
13, 20 i 27 de novembre; i 4 i 11 de desembre 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. El Ple de la
corporació es dóna per assabentat.
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4t. Pressupost de la corporació i plantilla de personal per a l'exercici 2016 – Aprovació inicial
ANTECEDENTS
L'alcaldessa de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2016.
L'interventor ha emès els informe relatiu als equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius
que estableix la LOEPSF.
La secretaria intervenció va emetre informe sobre el procediment a seguir per a l'aprovació del pressupost.
FONAMENTS DE DRET
1. L'article 165 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 disposa que el pressupost complirà amb el principi d'estabilitat i contindrà
per cada un dels pressupostos que l'integrin l'estat de despeses, l'estat d'ingressos i les bases d'execució.
També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el general s'ha d'elaborar sense dèficit inicial.
2. L'article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general.
3. L'article 168 del mateix RD regula el procediment d'elaboració i aprovació inicial del pressupost.
4. L'article 169 del mateix RD regula la publicitat, l'aprovació definitiva i l'entrada en vigor del pressupost.
5. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
6. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).
7. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària.
8. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat per la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda.
9. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per corporacions locals,
3a edició. IGAE (12/03/2013).
10. Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE.26-06-2013), que
aprova el SEC 2010.
11. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
12. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
13. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
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:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2016 d'acord amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i l'objectiu del deute públic, el qual, resumit per capítols, és el
següent:
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INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
C) OPERACIONS FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
INGRESSOS TOTALS

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
C) OPERACIONS FINANCERES
8. Actius financers
9. Passius financers
DESPESES TOTALS

Pressupost de l'entitat

579.500,05 €
5.000,00 €
534.319,24 €
294.702,70 €
11.010,00€
382.968,01 €
187.500,00 €
0,00 €
0,00 €
1.995.000,00 €

Pressupost de l'entitat

261.189,00 €
639.553,99 €
13.400,00 €
14.785,00 €
999.045,01 €
0,00 €
0,00 €
67.027,00 €
1.995.000,00 €

2. Vista la documentació que s'acompanya, aprovar el sostre de despesa no financera per l'Ajuntament, per
import de 2.168.306,25 euros, d'acord amb el següent detall:
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Despesa no
financera
261.189,00
639.553,99
13.400,00
14.785,00
0,00
999.045,01

Càlcul del sostre de despesa no financera del pressupost

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7

,
Despesa no financera

1.927.973,00

Regla despesa liquidació 2015
Regla despesa pressupost 2016
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

979.542,79
739.209,54
240.333,25
701.439,81

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi
finançament

240.333,25

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

2.168.306,25

3. Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el pressupost.
4. Aprovar les bases d'execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d'anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran
presentar-hi reclamacions.
5. L'aprovació inicial del pressupost es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix.
5è.- Modificació núm. 4 del pressupost general de l'exercici 2015 – Aprovació inicial
Per Providència de l'Alcaldia de data 9 de desembre de 2015 s'inicia l'expedient per a l'aprovació de la
modificació núm. 4 del pressupost general de l'exercici 2015, mitjançant crèdit extraordinari.
El secretari i l'interventor han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l'article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5

de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del
RD 500/1990.
2. Segons la normativa d'hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no

pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos

recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de
despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
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4. Segons l'article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local,

l'aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l'Ajuntament per majoria simple.
5. Cal tenir en compte l'article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l'article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012,

de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què l'elaboració,
aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les
Administracions Públiques i resta d'entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d'estabilitat
pressupostària.
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 l'expedient de modificació de crèdit número 4 del pressupost general de l'exercici de 2015
de crèdit extraordinari, per import de 30.700,00 €, que cal finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides
de despeses del pressupost vigent de la corporació, d'acord amb el següent detall:
Despeses a finançar
Crèdits extraordinaris
Partida
1534.213
1534.22199
312.62302
334.480
342.212
342.62301
912.22200
920.131

Denominació
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Altres subministraments
Material consultori mèdic
Subvencions a favor d'associacions del municipi
Edificis i altres construccions
Vestidors de la piscina
Serveis de telecomunicacions
Personal laboral temporal

Quantia
2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
7.000,00 €
16.000,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €

Finançament
Baixes de crèdits
Partida
1533.60901

Denominació
Urbanització de la plaça dels arbres

Quantia
30.700,00 €

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà
ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període
d'exposició pública, per resoldre-les.
6è.- Conveni entre la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Prades per a cartografiar els
sòls del terme municipals de Prades – Aprovació
S'examina l'esborrany del Conveni entre la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament
d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Prades, el qual té com a
finalitat cartografiar els sòls del terme municipal de Prades.
El Ple de la corporació, per unanimitat,
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ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni entre la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament
d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Prades per a cartografiar
els sòls del terme municipals de Prades.
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni.
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
Signat digitalment per
CPISR-1 C Josep Lluís
Valero Nolla
Data: 2016.02.05
'17:59:19 +01'00

Josep Lluís Valero Nolla

Vist i plau
L'alcaldessa

CPISR-1 C
Lídia Bargas
i Musoy

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Lídia
Bargas i Musoy
Fecha: 2016.02.05
21:38:17 +01'00'

Lídia Bargas i Musoy

PO 18.12.2015/Pàg. 6

