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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 01/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 10 de març de 2014 
Horari: de 21:02 a 21:28 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
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. 
 
1r.- Acta de la sessió del dia 23 de desembre de 2013 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2013, 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.- Renúncia de regidor – Presa de coneixement 
 
Vist l'escrit de data 19 de febrer de 2014 (Registre d'entrada núm. 2014/139 de 24.02.2014) del Sr. Josep M. 
Planas Pujol, regidor d'aquest Ajuntament del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés 
Municipal, mitjançant el qual renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Prades del que va prendre 
possessió en la sessió constitutiva d'aquest Ajuntament celebrada el dia 11 de juny de 2011. 
 
Vist l'escrit de data gener de 2014 (Registre d'entrada núm. 2014/140 de 24.02.2014) del Sr. Joan Anton 
Pérez Mariné, a qui li correspondria ocupar el càrrec de regidor de l'Ajuntament de Prades per la col·locació 
que ocupa en la llista de la candidatura presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés 
Municipal, en el qual manifesta la seva renúncia a prendre possessió de l'esmentat càrrec. 
 
Atès que la persona a qui correspon cobrir el lloc de regidor, per ordre de la llista de la candidatura 
presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, és el Sr. Enric Martorell Musté. 
 
L'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, estableix el procediment 
a seguir al respecte. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
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ACORDA: 
 
Primer. - Prendre coneixement de la renúncia com a regidor de l'Ajuntament de Prades del Sr. Josep Maria 
Planas Pujol. 
 
Segon. - Declarar com a vacant un lloc de regidor de l'Ajuntament de Prades, que a judici d'aquesta 
corporació, correspon ser cobert pel Sr. Enric Martorell Musté de la llista de la candidatura presentada pel 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal a les Eleccions Locals de 2011. 
 
Tercer.- Trametre una certificació del present acord a la Junta Electoral Central. 
 
3r.- 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 18 de desembre de 2013 i el dia 31 desembre de 2013 i numerats del 133/2013 al 142/2013 i els 
dictats entre el dia 2 de gener de 2014 i el dia 3 de març de 2014 i numerats del 001/2014 al 035/2014, 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. 
 
4t.- Liquidació del Pressupost de 2013 – Informació 
 
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 26 de febrer de 2014. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 031/2014 
 
ANTECEDENTS 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2013 s'obté, a 31 de desembre de 2013, el resultat 
següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses: 
1. Exercici en curs 
Pressupost inicial de despeses: 1.916.000,00 € 
Modificacions de despeses: 0,00 € 
Pressupost definitiu de despeses: 1.916.000,00 € 
Despeses compromeses: 1.398.152,61 € 
Obligacions reconegudes netes: 1.398.152,61 € 
Pagaments realitzats: 1.319.649,92 € 
Obligacions pendents de pagament: 78.502,69 € 
2.Exercicis tancats 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici: 121.524,01 € 
Modificacions: -23.884,76 € 
Pagaments realitzats: 95.509,33 € 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici: 2.129,92 € 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 80.632,61 € 
 
1.2. Respecte al pressupost d'ingressos: 
1. Exercici en curs 
Pressupost inicial d'ingressos: 1.916.000,00 € 
Modificacions d'ingressos: 0,00 € 
Pressupost definitiu d'ingressos: 1.916.000,00 € 
Drets reconeguts: 1.502.533,56 € 
Drets anul·lats: 55.805,61 € 
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Drets cancel·lats: 0,00 € 
Drets reconeguts nets: 1.446.727,95 € 
Recaptació total: 1.292.720,71 € 
Devolució d'ingressos: 49.601,72 € 
Recaptació neta: 1.243.118,99 € 
Drets pendents de cobrament: 203.608,96 € 
2. Exercicis tancats 
Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici: 410.240,70 € 
Modificacions: -141.521,65 € 
Recaptació: 95.640,28 € 
Drets pendents de cobrament al final de l'exercici: 173.078,77 € 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 376.687,73 € 
 
1.3. Resultat pressupostari de l'exercici: 
+ Drets reconeguts nets: 1.446.727,95 € 
– Obligacions reconegudes netes: 1.398.152,61 € 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI: 48.575,34 € 
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
   per a despeses generals: 0,00 € 
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici: 0,00 € 
– Desviacions de finançament positives de l'exercici: 0,00 € 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 48.575,34 € 
 
1.4. Romanents de crèdit: 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 517.847,39 €. 
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 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) 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 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) 
 
1.5. Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació: 
(1) + FONS LÍQUIDS: -11.958,80 € 
(2) + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT: 380.175,14 € 
 + Del Pressupost corrent 203.608,96 
 + De Pressupostos tancats 173.078,77 
 + D'operacions no pressupostàries 16.568,73 
 – Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 13.081,32 
(3) – OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT: 124.398,70 € 
 + Del Pressupost corrent 78.502,69 
 + De Pressupostos tancats 2.129,92 
 + D'operacions no pressupostàries 43.766,09 
 – Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3): 243.817,64 € 
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT: 54.157,58 € 
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 0,00 € 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I – II – III): 189.660,06 € 
 
2. D'acord amb l'article 191.2 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 l'article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la regla 83.3 
de l'Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l'Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de 
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tresoreria s'han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació. 
El capital pendent de cobrament s'ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en 54.157,58 €. Per 
determinar aquesta quantia s'han tingut en compte l'antiguitat i l'import dels deutes, la naturalesa dels 
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no 
implicaria l'anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 
 
Els percentatges que s'han aplicat són: 
 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2, 3 i 5) 
Pressupost d'ingressos 

(%) estimacions de dubtós cobrament 

Exercici 2013: 
Exercici 2012: 
Exercici 2011: 
Exercici 2010: 
Exercici 2009: 
Exercici 2008: 
Exercici 2007 i anteriors: 

5% 
25% 
40% 
80% 
100% 
100% 
100% 

 
Les multes es doten en un 90% amb independència de l'antiguitat del seu saldo. 
 
3. S'han considerat com a ingressos afectats els següents: 
 Cap 
4. El pressupost general liquidat de l'exercici 2013 no compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, 
per la qual cosa presenta una necessitat de finançament de 66.484,35 euros. 
5. El pressupost general liquidat de l'exercici no compleix amb la regla de la despesa per import de 
169.594,82 euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de l'exercici 2012 
era de 953.514,29 euros i la despesa total computable de la liquidació de l'exercici 2013 ha estat 
d'1.123.109,11 euros. 
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats del 35,19%, per la 
qual cosa compleix amb l'objectiu del deute públic. 
7. El secretari i l'interventor han emès els corresponents informes d'acord amb l'article 191.3 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. 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, 
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, 
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
2. Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació 
neta. 
3. L'article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s'hauran 
de determinar: 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
• El resultat pressupostari de l'exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

4. L'article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d'estabilitat. 
L'article 21 de la LOEPSE estableix que les entitats locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, l'objectiu del deute o de la regla de despesa, estaran obligades a formular i aprovar un pla 
economicofinancer que permeti en l'any en curs i en el següent el compliment dels esmentats objectius. 
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5. D'altra banda, l'article 15.3 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, estableix que, abans del 31 de març de l'any següent a l'exercici en 
què es refereixen les liquidacions s'hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l'exercici anterior 
del deute viu, inclosos els quadres d'amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels 
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes i 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. 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es 
desenvolupa la Llei d'hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
RESOLUCIÓ 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2013, que en termes consolidats figura a la part 
d'antecedents i que s'adjunta en annex amb el corresponent detall. 
2. Elaborar i aprovar un pla economicofinancer per corregir el desequilibri. Aquests plans s'han de presentar 
al Ple per l'aprovació en el termini d'un mes des de l'incompliment. L'òrgan competent disposa de dos mesos 
com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i en el termini de tres mesos des de la 
constatació de l'incompliment cal posar en marxa del pla (article 23 de la normativa de referència). 
3. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
4. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i 
a la Delegació Provincial d'Hisenda i donar compliment i al que estableix l'article 15.3 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." 
 
El Ple de la corporació es dóna per informat. 
 
5è.- Pressupost de la Corporació i plantilla de personal per a l'exercici 2014 – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
L'alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2014. 
 
El secretari-interventor de l'Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a l'expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s'ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 11 i següents de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
El Ple de la corporació, per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i dos (2) vots en contra del grup del PSC-
PM, 
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ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2014, 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: 
 

INGRESSOS Pressupost de l'entitat 

A) OPERACIONS CORRENTS 
1.Impostos directes 
2.Impostos indirectes 
3.Taxes i altres ingressos 
4.Transferències corrents 
5.Ingressos patrimonials 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.Alienació d'inversions reals 
7.Transferències de capital 
8.Actius financers 
 
C) OPERACIONS FINANCERES 
9.Passius financers 

 
530.000,00 

4.000,00 
697.622,48 
240.172,04 
20.000,00 

 
 

70.000,00 
541.205,48 

0,00 
 
 

0,00 

INGRESSOS TOTALS 2.103.000,00 

 
 

DESPESES Pressupost de l'entitat 

A) OPERACIONS CORRENTS 
1.Despeses de personal 
2.Despeses en béns corrents 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 

 
269.800,00 

 
669.791,10 
27.300,00 
20.000,00 

 
 

1.036.232,11 
0,00 
 
 

0,00 
79.876,79 

DESPESES TOTALS 2.103.000,00 

 
Segon. Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el pressupost. 
 
Quart. Aprovar les bases d'execució del pressupost general. 
 
Cinquè. Exposar-lo 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. 
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Sisè. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen 
l'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 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. 
 
6è.- Arrendament d'una fotocopiadora – Aprovació 
 
A proposta de l'Alcaldia, el Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la formalització del contracte d'Arrendament de Béns Mobles amb GRENKE ALQUILER, 
SA, d'acord amb el següent detall: 

− Objecte de l'arrendament: Una fotocopiadora digital de color marca KYOCERA model TaskALfa 
2551ci 

− Termini d'arrendament: 48 mesos 
− Import de cada quota: 92,88 euros 
− Forma de pagament: Mitjançant rebuts domiciliats, anticipats, periòdics i consecutius, des de la data 

d'entrega indicada en les condicions generals del Contracte d'Arrendament de Béns Mobles 
 
Segon.- Aprovar la despesa plurianual a que fa referència el Contracte d'Arrendament de Béns Mobles, atès 
que la contractació de despeses plurianuals és competència del Ple. 
 
Tercer.- Consignar en cadascun dels pressupostos futurs afectats la despesa necessària. 
 
Quart.- Facultar la Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa, amb DNI 39848697R, per tal que en nom d'aquest 
Ajuntament pugui signar tots els documents necessaris per a la formalització del Contracte d'Arrendament 
de Béns Mobles amb GRENKE ALQUILER, SA. 
 
7è.- Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Prades i Daeno Europa, SL, relatiu al desenvolupament 
de la unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes" de les Normes subsidiàries de Prades – Aprovació 
inicial 
 
En la gestió i l'execució de les Normes subsidiàries de planejament de Prades s'ha de cercar millores i 
avantatges per als interessos generals del municipi, així com per als propietaris del sector. 
 
L'Ajuntament en el procés de gestió i execució de la unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes" vol facilitar el 
seu desenvolupament obtenint els recursos econòmics suficients per a la seva urbanització. 
 
La normativa aplicable està constituïda pels articles 8.3 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
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ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Prades i Daeno Europa, SL, relatiu 
al desenvolupament de la unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes" de les Normes Subsidiàries de Prades. 
 
Segon.- Condicionar l'eficàcia d'aquest acord a l'informe previ del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en relació a l'alienació dels béns patrimonials, tal com disposa 
l'article 209.3 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. 
 
Tercer.- Sotmetre el conveni esmentat a informació pública pel termini d'un mes, comptat des del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en compliment d'allò que 
s'estableix a l'article 104.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. Transcorregut el període indicat sense haver-se presentat cap al·legació el conveni urbanístic 
restarà definitivament aprovat. 
 
Quart.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni. 
 
8è.- Formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local - Aprovació 
 
Al mes de maig d'enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics. Al 
llarg d'aquests anys s'ha passat d'una situació en la qual van d'haver de planificar les ciutats per a fer front a 
un urbanisme desenvolupista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit 
d'infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, 
els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous 
models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot 
això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els 
nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del s. XX i en 
aquesta primera dècada del s. XXI, des de l'autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, 
i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais 
per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 
 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant aquests 
quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l'assignatura pendent en la mesura que l'aportació 
financera de l'Estat a les administracions locals no s'ha adequat als serveis que presten. 
 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d'això els 
ajuntaments han hagut d'incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social. 
 
Ara, en l'actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i tenir 
més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l'estat espanyol ha aprovat una “Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada 
competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis 
que donen els ajuntaments. 
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis locals 
bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un 
marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també 
allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, 
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la detecció i l'actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de 
Catalunya. 
 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l'estructura de l'estat espanyol i 
recentralitzar amb l'excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, 
principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: 
l'abastament d'aigües, el tractament de residus i l'enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l'Estatut de Catalunya en matèria d'organització territorial i de règim local, i converteix als 
ajuntaments en un apèndix de l'Estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu 
funcionament, vulnerant així l'actual marc basat en el principi d'autonomia local i principi de subsidiarietat, 
reconegut a la Carta Europea d'Autonomia Local com a criteri de proximitat en l'atribució de competències i 
d'eficàcia en la redistribució. 
 
Davant d'aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya d'informació a 
la ciutadania dels efectes de l'aplicació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, 
així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som l'administració que estem millor preparats per 
oferir serveis de proximitat. 
 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i 
l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la 
quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 
 
Fonaments de dret: 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
(LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
El conflicte en defensa de l'autonomia local, d'acord amb l'art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les 
normes de l'Estat amb rang de llei lesionin l'autonomia local constitucionalment garantida. 
 
D'acord amb l'art. 75 ter 2 i 3 de la LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l'autonomia 
local és necessari l'acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del 
número legal de membres d'aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s'ha de sol·licitar 
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d'Estat. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els 
articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) 
d'acord amb el text que s'adjunta, segons el que s'estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
 
Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l'establert en l'art. 75 ter 3 de la 
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, a petició de l'entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
Tercer.- Facultar i encomanar a l'Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits necessaris per portar a 
terme els acords primer i segon i expressament per a l'atorgament d'escriptura de poder tan ampli i suficient 
com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de 
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l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l'Ajuntament de Prades, 
de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva 
execució. 
 
9è.- Declaració Institucional de suport al Parlament de Catalunya per la convocatòria de la consulta 
pel dret a decidir. – Aprovació 
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

Davant l'anunci de la convocatòria d'una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un 
Estat independent, aquest Ple, per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i dues (2) abstencions del grup 
del PSC-PM, vol manifestar: 
 
1. La seva satisfacció per l'acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament que farà possible la 

celebració d'una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur 
col·lectiu. 

 
2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble 

català, per tal que aquesta consulta sigui realitat. 
 
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte 

democràtic per decidir el seu destí. 
 
10è.- 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. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Lídia Bargas i Musoy 
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