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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 02/2011 
Caràcter: ordinària 
Data: 17 de març de 2011 
Horari: de 19:30 a 20:10 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Santiago Pons i Tous, alcalde (PSC-PM) 
Lídia Bargas i Musoy, primera tinenta d'alcalde (CiU) 
Joan Salvadó i Roig, segon tinent d'alcalde (PSC-PM) 
Eugeni Coll i Rovira, regidor (CiU) 
Enric Dalmau i Febré, regidor (UP-AM) 
 
Excusa l'absència: 
Santiago Llort i Domènech, regidor (CiU) 
 
No hi assisteix: 
Olga Resina i Pelfort, regidora (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 
cinc regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els articles 
46.2.c) de la Llei 7/1985, 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..1 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre del Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos a l'ORDRE 
DEL DIA. 
 
1r.- Actes de les sessions dels dies 21 d'octubre, 3 de novembre, 16 de desembre de 2010 i 20 de 
gener de 2011 – Aprovació 
 
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 21 d'octubre, 3 de novembre, 16 de 
desembre de 2010 i 20 de gener de 2011, 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 les 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 8 d'octubre de 2010 i el dia 4 de febrer de 2011 i numerats del 112/2010 al 31/2011. El Ple de la 
corporació es dóna per assabentat. 
 
3r.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Prades per a 
la divulgació informativa de les activitats d'interès municipal a través del canal de la televisió digital 
local pública del camp (TDCAMP) – Aprovació 
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S'examina l'esborrany del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament 
de Prades per a la divulgació informativa de les activitats d'interès municipal a través del canal de la televisió 
digital local pública del camp (TDCAMP). 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de 
Prades per a la divulgació informativa de les activitats d'interès municipal a través del canal de la televisió 
digital local pública del camp (TDCAMP). 
 
Segon.- Facultar a l'alcalde, Sr. Santiago Pons i Tous, per signar l'esmentat conveni. 
 
4t.- Pressupost de la Corporació i plantilla de personal per a l'exercici 2011 – Aprovació inicial 
 
ANTECEDENTS 
 
L'alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2011. 
 
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 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d'estabilitat pressupostària. 
 
Per tot això, el Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2011, 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 

 
463.000,00 
25.000,00 

350.290,94 
277.086,20 
25.025,00 

 
 

0,00 
586.597,86 
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8.Actius financers 
 
C) OPERACIONS FINANCERES 
9.Passius financers 

0,00 
 
 

130.000,00 

INGRESSOS TOTALS 1.857.000,00 

 

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 

 
326.536,44 

 
478.164,56 
10.500,00 
19.450,00 

 
 

772.141,00 
186.100,00 

 
 

0,00 
64.108,00 

DESPESES TOTALS 1.857.000,00 

 
Segon. Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l'esmentat pressupost. 
 
Tercer. Aprovar les bases d'execució del pressupost general. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè. 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. 
 
5è.- Moció de petició de realització de les inversions previstes al programa de sanejament d'aigües 
residuals (PSARU) 2005 i de suport als alcaldes que han estat imputats per la fiscalia de medi 
ambient per abocaments d'aigües residuals urbanes – Aprovació 
 
La depuració de les aigües urbanes residuals va ser assumida per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, mitjançant el Programa de Sanejament d'Aigües 
Residuals Urbanes (PSARU) 2005, aprovat per acord del Govern de la Generalitat de 20 de juny de 2006, i 
publicat al DOGC núm. 4679, de data 19 de juliol de 2006. 
 
Moltes de les inversions previstes en el PSARU 2005 no han estat executades dins dels terminis establerts 
en l'esmentat programa, fet que ha motivat un funcionament incorrecte del servei i que no es pugui donar 
compliment a la normativa reguladora del sanejament d'aigües residuals, i, en concret, que els alcaldes dels 
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municipis de Montbrió del Camp i de les Borges del Camp han estat imputats per la Fiscalia de Medi 
Ambient del TSJC com a presumptes autors d'un delicte "Contra el medi ambient" per abocaments a la llera 
pública d'aigües urbanes residuals sense depurar. 
 
Els esmentats ajuntaments, així com altres que tenien programades inversions en els seus termes 
municipals, fa temps que venen realitzant la tramitació administrativa per a la construcció de les 
corresponents infraestructures. 
 
Així doncs, la construcció o millora d'aquestes instal·lacions i depuradores d'aigües residuals no és, en cap 
cas, competència dels ajuntaments. Els alcaldes, més que ningú, han treballat per tal que l'ACA construeixi 
les depuradores i perquè els abocaments puguin ser eliminats i les aigües tractades. 
 
En diferents sessions del Consell d'Alcaldes del Baix Camp, s'ha informat sobres aquesta problemàtica que 
actualment afecta 2 alcaldes de la comarca i altres alcaldes i exalcaldes de Catalunya, i que potencialment 
pot afectar ara i en un futur proper qualsevol alcalde en exercici del seu càrrec. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- DEMANAR a l'Agència Catalana de l'Aigua que, en exercici de la seva responsabilitat, executi la 
construcció i millora de les diferents instal·lacions i depuradores programades en el Pla de Sanejament 
d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 2005, corresponents a l'àmbit territorial del Baix Camp. 
 
Segon.- SOL·LICITAR, amb tot el respecte institucional per les funcions i el treball de la Fiscalia de Medi 
Ambient, que es retirin les imputacions a títol personal als alcaldes i que s'arxivin les actuacions. Cal que es 
considerin el conjunt de les normatives aplicables i l'abast de la problemàtica, que podria ser extrapolable a 
una majoria dels ajuntaments de Catalunya. 
 
Tercer.- DEMANAR el suport de les entitats municipalistes (FMC I ACMC) en aquesta qüestió d'interès 
comú pels ens locals. 
 
6è.- Moció de suport a la Plataforma Prades Decideix per a la celebració d'una consulta popular 
sobre la independència de Catalunya – Aprovació 
 
Atès que diversos veïns de la vila de Prades recolzats per diverses associacions pradenques, com a 
conseqüència de la consulta efectuada a Arenys de Munt el dia 13 de setembre de 2009 i de les que s'han 
fet a més de 500 municipis, s'han organitzat per promoure una consulta popular sobre la independència de 
Catalunya i demanem a l'Ajuntament de Prades el seu suport a la seva celebració. 
 
Atès que tant la consulta d'Arenys, com les que s'han fet en els altres municipis s'ha celebrat en un clima 
festiu i sense cap tipus d'incidència, demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana, i fent 
evident que la ciutadania té assumit el dret a decidir, i que el seu exercici no ha de comportar cap tipus de 
conflictivitat social. 
 
Atès que el fet social i la relació que crea participació en processos decisoris o organitzatius és un valor que 
cal preservar i que si diverses entitats, associacions i persones del nostre poble es troben per promoure un 
procés participatiu la matèria del qual no atempti contra els drets de la persona, demanem a l'Ajuntament 
que hi doni suport, ja que els governs locals no poden restar sense actuar davant de temes que són 
d'interès general de la població. 
 
Atès el no partidisme del moviment de les consultes, un moviment plural, cívic i ciutadà, expressió del sentit 
democràtic i sobirà del poble, que té l'efecte de crear lligams i que roman a mans de la societat organitzada. 
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Atès que, mentre el Parlament no hagi aprovat una Llei de Consultes Populars, el mecanisme de les 
consultes populars convocades per entitats cíviques i socials és el camí a seguir. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Declarar que els processos de participació ciutadana enriqueixen la societat, la humanitzen i la fan 
més democràtica. 
 
Segon.- Manifestar el respecte municipal, i el reconeixement, a les persones, entitats i associacions de 
procedències i sensibilitats diverses, amb iniciativa de compartir projectes comuns. 
 
Tercer.- Encoratjar i expressar el suport a les persones, entitats i associacions del poble que han iniciat el 
moviment per promoure la celebració de la Consulta sobre la independència del nostre país. 
 
Quart.- Sol·licitar de totes les entitats i ciutadania en general, respecte democràtic per les iniciatives 
democràtiques sorgides del poble. 
 
Cinquè.- Instar a les diferents associacions pradenques de forma conjunta i coordinada amb les entitats 
organitzadores de la consulta, permetent una acció simultània a diferents municipis. 
 
Sisè.- Comunicar aquesta proposta a les entitats promotores de la Consulta. 
 
7è.- Precs i preguntes 
 
No es fa cap prec ni cap pregunta. 
 
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 El president 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Santiago Pons i Tous 
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