
 
AJUNTAMENT DE PRADES 

 

PO 29.10.2014/Pàg. 1 

ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 06/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 29 d'octubre de 2014 
Horari: de 20:30 a 20:41 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) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Excusa l'absència: 
Enric Martorell i Musté, 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 les sessions dels dies 22 d'agost i 22 de setembre de 2014 – Aprovació 
 
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dia 10 de març, 2 d'abril i 29 d'abril de 
2014, 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 22 d'agost de 2014 i el dia 24 d'octubre de 2014 i numerats del 108/2014 al 125/2014, 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. 
 
3r.- Ordenances fiscals per a l'exercici de 2015 – 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. 
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Es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals: 
 
I-01 Impost sobre béns immobles 
I-03 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
I-04 Impost sobre activitats econòmiques 
T-02 Taxa per atorgament de llicències urbanístiques 
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 
 
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 2013 i regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, APROVA l'esmentada proposta. 
 
4t.- Adhesió al pacte d'Alcaldes/esses – Aprovació 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d'Alcaldes/esses”, una de les 
iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l'escalfament 
de la Terra. El pacte ha nascut després d'un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s'hi adhereixin d'aconseguir els objectius 
comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d'eficiència energètica i 
relacionades amb les fonts d'energia renovables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg 
termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s'ha considerat que les ciutats 
han de liderar l'aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Prades té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a reduir la 
contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en 
àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees 
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves 
emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint 
que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. D'altra banda, l'Ajuntament 
també vol avançar cap a l'adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per 
respondre als efectes del canvi climàtic. 
 
Per tot l'exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- L'Ajuntament de Prades fa seus els objectius de la Unió Europea per l'any 2020 i adopta el 
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la 
redacció i execució del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), un pla local per promoure l'eficiència 
energètica i les energies renovables; . 
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Segon.- L'Ajuntament de Prades es compromet a elaborar el seu Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) 
en el termini màxim d'un any des de la data d'adhesió al Pacte. L'abast del document respondrà a les 
directrius que s'estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una 
estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. 
Per la realització d'aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora 
territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica. 
 
Tercer.- Així mateix, l'esmentat PAES inclourà també l'avaluació dels possibles riscos i vulnerabilitats 
derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures d'adaptació prioritàries. I determinarà i 
avaluarà mesures d'adaptació, tot proposant un ordre de prioritats.  
 
Quart.- L'Ajuntament de Prades es compromet també a elaborar un informe biennal per l'avaluació, control i 
verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l'Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment 
de Pla d'Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d'Alcaldes/esses per 
l'Energia sostenible a Europa. 
 
Cinquè.- Facultar l'alcalde/alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 
Sisè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer possible les tasques de suport i 
coordinació dels municipis de la província que s'hi adhereixin, qui al seu temps ho comunicarà al Comissari 
de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes del model establert). 
 
El Ple del la corporació, per unanimitat, APROVA els acords anteriors. 
 
5è. Modificació del règim d'indemnitzacions – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
Per acord del Ple de la corporació de 29 de juny de 2011 es va establir el règim d'indemnitzacions a favor 
dels membres de la corporació. 
 
Es considera necessari modificar l'esmentat règim. 
 
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 que no 
tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial tenen dret a percebre assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans de col·legiats de la Corporació i indemnitzacions, 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: 
 
Establir el règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació: 
 
a) Per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 

− Ple ordinari: 250,00 euros/sessió 
− Ple extraordinari: 0,00 euros/sessió 
− Comissió especial de comptes: 0,00 euros/sessió 
− Altres òrgans col·legiats: 0,00 euros/sessió 
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b) Per comissions de serveis: 
Les que circumstancialment hagin d'efectuar els membres de la corporació i el personal 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 unanimitat, APROVA la proposta. 
 
6è.- Conveni per a la constitució d'una servitud de pas sobre la finca situada al carrer La Cavallada, 
núm. 2  – Aprovació 
 
S'examina l'esborrany del Conveni per a la constitució d'una servitud de pas sobre la finca situada al carrer 
La Cavallada, núm. 2, entre la Comunitat de Propietaris "La Caballada, 2" i l'Ajuntament de Prades. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni per a la constitució d'una servitud de pas sobre la finca situada al carrer La 
Cavallada, núm. 2, entre la Comunitat de Propietaris "La Caballada, 2" i l'Ajuntament de Prades. 
 
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per signar l'esmentat conveni. 
 
7è.- Plec de clàusules administratives particulars i procediment d'adjudicació de l'obra Centre cívic 
gimnàs – Aprovació 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Per Provisió de l'Alcaldia de data 6 d'octubre de 2014 es va incoar l'expedient administratiu per a la 
contractació de l'obra Centre cívic, gimnàs, per un import de 111.237,46 € i 23.359,87 € d'IVA amb un 
termini d'execució de set mesos. 
 
1.2. El secretari interventor municipal va emetre informe sobre el procediment legal a seguir i sobre 
l'existència de consignació pressupostària. També es van incorporar els corresponents Plecs de clàusules 
administratives particulars.  
 
De conformitat amb aquest informe, el Plec de clàusules administratives particulars s'ajusta a la legislació 
vigent en matèria de contractació i de gestió econòmico-financera local. 
 
Igualment va informar que l'Ajuntament compta amb consignació pressupostària adequada i suficient per 
atendre les obligacions que es derivaran del finançament de l'expedient de contractació. 
 
1. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La legislació aplicable és la següent: 
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a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
b) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que pel s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya (TRLMRLC). 
c) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic (TRLCSP). 
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei de 

contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP 
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de contractes del sector públic. 
f) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú 
g) Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de 

Catalunya 
 
2.2. El present contracte té la consideració de contracte d'obres de conformitat amb l'article 6 del TRLCSP i 
li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratives a tenor de l'article 19 de la citada Llei. 
 
2.3. En els termes del que disposa la DA 2a del TRLCSP, i atès que l'import dels recursos ordinaris del 
pressupost d'aquest Ajuntament per a l'any 2014 ascendeix a 1.144.794,52 €, i que l'import de la 
contractació és de 134.597,33 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 111.237,46 €, pressupost net, i 
23.359,87 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, correspon al Ple de la 
corporació la competència com a òrgan de contractació, per quant suposa més del 10% dels referits 
recursos ordinaris (114.479,45 €). 
 
2.4. L'objecte d'aquest contracte és l'execució de l'obra Centre cívic, gimnàs. 
 
2.5. Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és el negociat sense publicitat 
d'acord amb els articles 170 i 171 del TRLCSP. I d'acord amb els articles 177 i 178 del TRLCSP cal 
sol·licitar ofertes almenys a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir per a la contractació de 
l'obra Centre cívic, gimnàs, per un import de 134.497,33 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
111.237,46 €, pressupost net, i 23.359,87 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 
21%, amb un termini d'execució de set mesos. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura de la licitació. 
 
Tercer.- Optar pel procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del present contracte, i proposar 
per a la presentació d'ofertes a les següents empreses: Joan Josep Griso Allepus, Josa, S.C.P., Joan Musté 
Lladó i Construccions Prades, C.B. 
 
Quart.- Fixar en 15 dies hàbils el termini de presentació de les ofertes, comptadors des del dia següent a la 
recepció de la invitació a participar en aquest procediment. 
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa per import de 134.497,33 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
111.237,46 €, pressupost net, i 23.359,87 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 
21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 342.62200 del pressupost vigent. 
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8è.- Acords del Ple adoptats en la sessió del dia 23 de desembre de 2013 – Anul·lació 
 
En la sessió celebrada pel Ple de la corporació en data 23 de desembre de 2013 es va aprovar provisional 
ment l'Aplicació de contribucions especials per al finançament de l'obra Urbanització del Carrer onze de 
Setembre. 
 
En la mateixa sessió també es va aprovar inicialment Relació de béns i drets a expropiar per a l'execució del 
projecte Urbanització del carrer Onze de Setembre i l'aprovació de l'Expedient de contractació de l'obra 
Urbanització del carrer Onze de Setembre – Plec de clàusules administratives particulars. 
 
En data 12 de juny de 2014 l'acord d'Aplicació de contribucions especials per al finançament de l'obra 
Urbanització del Carrer onze de Setembre, va esdevenir definitiu i seguidament es va procedir a la 
notificació individual a cada subjecte passiu de les quotes corresponents. 
 
Es considera que actualment no és oportú executar l'obra Urbanització del carrer Onze de Setembre. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Anul·lar i deixar sense efecte els acords adoptats en la sessió celebrada el dia 23 de desembre de 
2013 següents: 
 
8è.- Aplicació de contribucions especials per al finançament de l'obra Urbanització del Carrer onze 
de Setembre – Aprovació provisional 
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l'execució de l'obra Urbanització del 
carrer Onze de Setembre, l'establiment i l'exigència de les quals es legitima per l'obtenció d'un benefici o per 
l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada. 
Segon.- Ordenar simultàniament el tribut concret d'acord amb les determinacions següents: 
- El cost previst de l'obra es fixa en 386.335,92 euros i el cost suportat per l'Ajuntament és de 386.335,92 
euros. 
- Es fixa la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris en 347.702,33 euros, corresponents al 90% 
del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l'obra, si el cost real és 
més alt o més baix que el previst, s'ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s'han 
d'assenyalar els subjectes passius i s'han de girar les liquidacions que calguin. 
- S'apliquen com a mòduls de repartiment de la base imposable els següents: 

• valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles de l'any 2013, 50% 
• volum d'edificabilitat de l'immoble, 50% 

Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d'aplicar a la quantitat 
que es reparteix entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons consta en el document annex. 
Quart.- Exposar l'expedient a informació pública, mitjançant anunci publicat en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per un termini de trenta dies hàbils, durant 
el qual les persones interessades poden examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Durant aquest període d'exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se 
en associació administrativa de contribuents. 
Cinquè.- Si no hi ha reclamacions, l'acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
Si hi ha reclamacions, el Ple de la Corporació ha de resoldre-les, per majoria absoluta, abans d'aprovar 
definitivament la imposició i l'ordenació de les contribucions especials. 
Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és conegut; i mitjançant 
edictes, si no ho és. 
Setè.- Recaptar aquestes contribucions especials per endavant en dos terminis, corresponents cadascun al 
50% de la quota. 
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Vuitè.-  Aplicar l'Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no prevegi aquest acord. 
 
9è.- Relació de béns i drets a expropiar per a l'execució del projecte Urbanització del carrer Onze de 
Setembre – Aprovació inicial 
Primer.- Iniciar expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets afectat per l'execució del projecte 
d'Urbanització del carrer Onze de Setembre i a aquest fi declarar expressament la seva utilitat pública i la 
necessitat d'ocupació dels béns que consten relacionats individualment en l'annex del projecte. 
Segon.- Sotmetre al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies la relació de finques a expropiar, 
durant els quals els afectats podran formular al•legacions sobre la procedència de l'ocupació o disposició 
dels béns i sobre el seu estat material o legal. 
Tercer.- Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a expropiar que 
consten en la corresponent relació. 
 
10è.- Expedient de contractació de l'obra Urbanització del carrer Onze de Setembre – Plec de 
clàusules administratives particulars – Aprovació 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars ha de regir la contractació de l'actuació 
d'Urbanització del carrer Onze de Setembre. 
Segon.- Sotmetre l'esmentat plec a un tràmit d'informació pública per un termini de 20 dies hàbils al BOP, 
DOGC, perfil de contractant i taulell d'anuncis de la Corporació, als efectes de que, si escau, s'hi puguin 
presentar reclamacions. 
 
Segon.- Donar de baixa les liquidacions de les contribucions especials per al finançament de l'obra 
Urbanització del Carrer onze de Setembre, deixant-les sense efecte, i notificar-ho als interessats. 
 
9è.- Arrendament d'una fotocopiadora per a la biblioteca municipal – 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: 77,40 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. 
 
10è.- Moció del grup municipal de CiU per a donar suport a les reivindicacions dels bombers 
voluntaris de Catalunya – Aprovació 
 
Al llarg dels últims anys els Bombers Voluntaris de Catalunya han contribuït decisivament a conformar 
l'estructura vital en el model de Seguretat del País, donant servei a 946 municipis de Catalunya a través del 
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. Seguretat que dóna 
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gent arrelada al Territori, coneixedora del mateix i de la seva població, disposats a donar-ho tot per als altres 
i amb disponibilitat 24 hores els 365 dies de l'any, dins els límits que les seves obligacions laborals els hi ho 
permeten. 
 
El poble de Prades ha estat testimoni directe en moltes ocasions de la importància i transcendència que 
aquest col·lectiu representa per la seguretat del municipi, participant activament i eficaçment en múltiples 
situacions de risc, accidents, incendis, recerques i altres circumstàncies de forma totalment satisfactòria. 
Només la gent dels pobles que no disposem d'uns cossos de seguretat assalariats sabem de la repercussió 
que aquest col·lectiu té per la protecció del nostre entorn i de les persones. 
 
Darrerament ens trobem davant una disminució espectacular dels efectius disponibles en els parcs que pot 
qüestionar una resposta eficaç a les emergències, sobretot alhora de produir-se una simultaneïtat de serveis 
en el territori. L'envelliment natural dels propis bombers, la inestabilitat i precarietat del mercat de treball, la 
manca de convocatòries en els últims anys i la difícil conciliació entre la vida laboral i familiar, comporta que 
la capacitat actual dels bombers voluntaris s'estigui afeblint de forma alarmant, fins al punt que en qualsevol 
moment es pugui produir la no atenció dels serveis. 
 
Però encara és més preocupant i lamentable que les condicions de seguretat i salut dels mateixos bombers 
voluntaris siguin totalment insuficients en termes de protecció jurídica, de protecció social, protecció 
econòmica, i sobretot, en PROTECCIÓ SANITÀRIA, posant en risc la seva dedicació, compromís i 
abnegació, així com la protecció en vers les seves famílies. Difícilment els membres que participen en la 
seguretat en emergències d'un país poden exercir-la amb garanties si ells mateixos estan desprotegits i no 
hi ha prou efectius per actuar-hi.  
 
Cal plantejar qüestions bàsiques i inajornables que des de fa molt temps els bombers voluntaris estan 
plantejant, i que l'acció política dels diferents governs al llarg dels últims anys no han sabut o volgut 
resoldre. Per exemple: 

− Gaudir de cobertura sanitària en cas d'accident i el suport d'una mútua en cas de lesions. 
− Reconeixement del dret a una incapacitat digne i reglada per causa d'accident en acte de servei. 
− Disposar de la condició d'agent de l'autoritat. 
− I resoldre altres aspectes que afecten potser més a l'operativitat i al reconeixement d'aquest 

col·lectiu. 
 
Totes aquestes circumstàncies estan conduint a un perillós deteriorament del sistema, circumstància 
denunciada reiteradament per l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya i del mateix col•lectiu de 
bombers voluntaris a través dels seus òrgans. Cal que el govern de la Generalitat afronti amb determinació 
aquest problemes i resolgui les justes reivindicacions d'aquest col·lectiu per poder desenvolupar amb 
dignitat la seva tasca en vers la societat i per continuar sent un element indispensable en la seguretat del 
nostre territori. 
 
Per això posem de manifest la oportunitat de revisar profundament el model de seguretat en emergències, 
reforçant el paper dels bombers voluntaris en aquest sistema i trobant un millor encaix amb la imprescindible 
i brillant tasca que porten a terme els cossos professionals dels bombers de Catalunya. 
 
Això representa una aposta per un NOU MODEL del sistema MIXT basat en un mateix denominador comú 
que faci front als problemes i a les mancances actuals. És urgent un canvi normatiu que possibiliti una llei 
integradora i unificadora per aconseguir una millor coordinació i reconeixement de tots els integrants en 
l'àmbit del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del nostre país. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-- Manifestar el nostre suport a les justes i necessàries reivindicacions dels Bombers Voluntaris de 
Catalunya, denunciant l'immobilisme i la falta de voluntat política per solucionar aquesta situació. 
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Segon.- Instar al conseller d'Interior del govern català perquè mostri una actitud més decidida i dialogant per 
tal de resoldre aquesta situació, convocant un grup de treball amb participació de l'Associació de Bombers 
Voluntaris de Catalunya, per donar resposta a les propostes exposades i es configuri un marc normatiu que 
garanteixi les demandes legítimes dels bombers voluntaris de Catalunya. 
 
Tercer.- Demanar a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que recolzin públicament 
aquesta iniciativa i promoguin iniciatives legislatives que recullin les demandes exposades, configurant així 
un verdader sistema mixt que doni resposta a les necessitats del territori. 
 
Quart.- Traslladar aquesta moció a tots aquells municipis i Consells Comarcals que disposen d'un Parc de 
Bombers Voluntaris per tal de que donin suport plenari a aquesta iniciativa i promoguin els acords previstos 
en aquesta moció. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (AS.BO.VO.CA) i al 
propi col·lectiu de bombers voluntaris de Prades. 
 
El ple de la corporació, per unanimitat, APROVA la moció. 
 
11è.- 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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