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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 07/2012 
Caràcter: extraordinària 
Data: 5 de desembre de 2012 
Horari: de 20:40 a 20:55 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre del Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos a l'ORDRE 
DEL DIA. 
 
1r.- Compareixença en el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 578/2012 i de l'encàrrec de la 
defensa jurídica – Aprovació 
 
Amb data 14 de novembre de 2012 s'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Tarragona, en el qual es comunica a l'Ajuntament que les senyores Georgina Mallafré Garau i Nuria Garau 
Martí han interposat un recurs contenciós administratiu ordinari (que ha rebut el núm. 578/2012) contra el 
Decret de l'Alcaldia emès el 9 de maig de 2012, pel qual s'acorda aprovar definitivament els Estatuts i Bases 
d'Actuació de la Junta de Compensació de la UA 12 "Cova del Vidre". 
 
L'Ajuntament disposa del termini de vint dies hàbils per a trametre l'expedient administratiu i personar-se en 
el procés judicial. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Trametre l'expedient administratiu de referència al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Tarragona. 
 
Segon.- Personar-se en el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 578/2012. 
 
Tercer.- Encarregar la defensa i representació de l'Ajuntament de Prades als lletrats de la Diputació de 
Tarragona. 
 
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament per atorgar poders generals per a plets, si 
és necessari. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats en l'expedient. 
 
2n.- Adhesió al conveni entre la Societat General d'Autors i Editors i l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques per a l'autorització per a la comunicació pública del repertori de petit dret – 
Aprovació 
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S'examina el conveni entre la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) i l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) subscrit el dia 13 de juliol de 2001 referent a l'autorització als ajuntaments 
integrats en l'ACM de la comunicació pública de les obres del repertori de petit dret administrades per 
l'SGAE. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adherir-se al conveni entre la Societat General d'Autors i Editors i l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques per a l'autorització per a la comunicació pública del repertori de petit dret. 
 
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'adhesió a l'esmentat conveni. 
 
3r.- Declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l'Alcaldia de data 21 de novembre de 2012 s'inicia l'expedient de declaració d'un crèdit com 
no disponible. 
 
2. Atès els articles 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, i 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos 
generals de l'Estat per al 2012, s'han d'immobilitzar els crèdits previstos per a l'abonament de la paga 
extraordinària de nadal i afectar-los a plans de pensions o similars 
 
3. Els crèdits a immobilitzar tenen següent detall: 
 
Partida Descripció  Euros 

9.130 Personal laboral fix 12.856,80 

 
3. El secretari interventor han emès informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 30 i seg. del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
2. Articles 2 del Reial decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l'Estat per al 2012. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de la partida 9.130 Personal 
laboral fix per import de 12.856,80 euros, quedant afectat a realitzar aportacions a plans de pensions o 
contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb 
subjecció al que estableix la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en 
els termes i amb l'abast que determinin les lleis de pressupostos corresponents. 
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Segon.- Donar compte del present acord a la Intervenció per a que procedeixi a portar a terme les 
anotacions comptables i pressupostàries que corresponguin. 
 
4t.- Decret de l'Alcaldia núm. 100/2012 – Ratificació 
 
Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 100/2012, del dia 9 de novembre de 2012, pel qual es resolt l'adhesió de 
l'Ajuntament de Prades a la marca de Destinació Turística Familiar de l'Agència Catalana de Turisme. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
RATIFICAR el decret de l'Alcaldia número 100/2012, del dia 9 de novembre de 2012. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 100/2012 
Amb el segell de Destinació de Turisme Familiar, l'Agència Catalana de Turisme distingeix els municipis que 
són especialment sensibles a aquest segment de la demanda. 
El segell esmentat dóna una major visibilitat als municipis que volent atreure aquest tipus de públic i les 
destinacions certificades amb el segell garanteixen als visitants que les famílies podran gaudir de tot un 
seguit d'avantatges de serveis adequats a les seves necessitats concretes. 
Vist l'esborrany d'adhesió de municipis al procés d'implantació de la marca de Destinació Turística Familiar, 
promogut pel Patronat Comarcal de Turisme Muntanyes de la Costa Daurada-Baix Camp. 
RESOLUCIÓ 
Primer.- L'Ajuntament de Prades s'adhereix a la marca de Destinació Turística Familiar de l'Agencia 
Catalana de Turisme. 
Segon.- L'Ajuntament es compromet a complir amb les activitats i obligacions incloses en el document 
d'adhesió esmentat." 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, el president 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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