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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 04/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 22 d'agost de 2014 
Horari: de 16:05 a 16:38 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) 
Enric Martorell i Musté, 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. 
 
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 10 de març, 2 d'abril i 29 d'abril 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 6 de març de 2014 i el dia 18 d'agost de 2014 i numerats del 037/2014 al 106/2014, 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.- Proposta de les dates de les festes locals per a l'any 2015 – Aprovació 
 
Atès que l'Estatut dels treballadors, en l'article 37.2, indica que de les 14 festes anuals retribuïdes i no 
recuperables, dues seran locals. 
 
Atès que el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, estableix el calendari oficial 
de festes laborals i fixa les dues festes locals mitjançant una ordre a proposta dels ajuntaments. 
 
Atès que l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, assenyala que correspon al Ple de 
l'ajuntament proposar les festes locals del municipi. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 



 
AJUNTAMENT DE PRADES 

 

PO 22.08.2014/Pàg. 2 

 
ACORDA: 
 
Primer.- Proposar al conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que les següents dates 
siguin fixades com a festes locals de Prades per a l'any 2015: 
 

− Dia 24 d'agost. Fires i festes 
− Dia 19 d'octubre. Festa Major 

 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació. 
 
4t.- Compte general de la corporació de l'exercici pressupostari 2013 – Aprovació 
 
Atès que s'ha elaborat el compte general de la corporació de l'exercici pressupostari de 2013 que posa de 
manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i conté el 
conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Atès que els estats i comptes anuals s'han sotmès a l'informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual 
n'ha emès un dictamen favorable en data 19 de maig de 2014, i que durant el termini d'exposició al públic no 
s'hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Atès el que estableixen els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a 
l'Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
El Ple de la corporació, per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i tres (3) abstencions del grup del PSC-
PM, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2013, integrats pels 
següents documents comptables: 
 

− Balanç de situació: en tancar l'exercici hi ha un actiu de 5.616.425,57 €, un passiu de 
5.616.425,57,00 € i un resultat de l'exercici amb un guany de 22.342,98 €. 

− Compte del resultat econòmic patrimonial: en tancar l'exercici hi ha un guany de 22.342,98 €. 
− Liquidació del pressupost: en tancar l'exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 203.608,96 

€, unes obligacions pendents de pagament de 78.502,69 €, uns romanents totals de 189.660,06 € i 
un resultat pressupostari ajustat de 48.575,34 €. 

− La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, en el 
Compte de resultat econòmic patrimonial i en l'Estat de liquidació del Pressupost. 

 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 

− Actes d'arqueig de les existències en caixa al final de l'exercici. 
 
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic 
2013, a la Sindicatura de Comptes. 
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5è.- Massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat per a l'exercici 2014 – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Providència de l'Alcaldia de data 24 d'abril de 2014, es va ordenar la iniciació d'expedient per a 
l'acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat corresponent a 
l'exercici corrent, alhora que es disposava l'emissió d'informes per part de Secretaria i acreditació per la 
Intervenció. 
 
2. El Pressupost d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2014 va ser aprovat inicialment pel Ple en acord de 
data 10 de març de 2014, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, 
en data 7 d'abril de 2014. 
 
3. En data 24 d'abril de 2014 s'ha emès l'informe de Secretaria. 
 
4. Per la Intervenció, en data 24 d'abril de 2014, s'ha acreditat que l'import d'aquesta massa salarial del 
personal laboral de l'Entitat ascendeix a 176.835.29 €, i que aquest import no s'ha incrementat respecte del 
meritat per aquest personal en l'exercici 2013, considerat en termes d'homogeneïtat pels dos períodes de 
comparació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local (LBRL), 
introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a 
les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local 
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat. 
 
2. L'article 20, apartat quatre, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
pel 2014, disposa que la massa salarial del personal laboral, que no pot tenir increment pel 2014, està 
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades per 
aquest personal en 2013, en termes d'homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a 
efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al 
sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, 
suspensions o acomiadament. 
 
3. Aquesta aprovació s'ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació al 
Pressupost anual i a la plantilla de personal, l'aprovació de les quals correspon a aquest òrgan municipal 
d'acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada 
per Decret Legislatiu 2(2003, de 28 d'abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d'Hisendes Locals, Text Refós aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l'excepció prevista a la disposició addicional 
16nà LBRL, introduïda per l'esmentada LRSL. 
 
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la 
província en el termini de vint dies, conforme l'apartat 3 d'aquest article 103.bis LBRL. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
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ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat per a l'exercici 2014, la qual, en 
termes d'homogeneïtat amb la meritada en 2013 per aquest personal, tant respecte a efectius com a 
antiguitat, ascendeix a la quantitat de 176.835,29 €. 
 
Segon.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província. 
 
6è – Pressupost d'ingressos de l'exercici 2014 – Adaptació 
 
En el pressupost de despeses de l'actual exercici hi consta la inversió següent: 
 

Partida Concepte Import 

342.62200 Centre cívic, gimnàs. 142.000,00 € 

 
El finançament de l'esmentada inversió està prevista en el pressupost d'ingressos de l'any 2014 de la 
manera següent: 

 
 
 
 
 

 
Atès que aquesta subvenció correspon al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2012, i que la 
Generalitat de Catalunya paga aquestes subvencions amb una demora molt considerable, s'ha previst 
finançar la inversió esmentada amb una operació de crèdit ha concertar amb el Banco de Sabadell, S.A. 
 
Atès que en el pressupost d'ingressos de l'any 2014 no està prevista l'esmentada operació de crèdit. 
 
El Ple de la corporació, per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i tres (3) vots en contra del grup PSC-PM, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adaptar el pressupost d'ingressos de l'exercici 2014, reduint a 0,00 € la partida 75003, Subvenció 
Centre cívic, gimnàs, i augmentat la partida 342.91300 Préstec Banco de Sabadell, S.A., a 118.000 €. 
 
Segon.- Aprovar el resum per capítols del pressupost d'ingressos de l'exercici de 2014 següent: 
 

INGRESSOS Pressupost de l'entitat 

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 

 
530.000,00 € 

4.000,00 € 
697.622,48 € 
240.172,04 € 

20.000,00 € 
 

70.000,00 € 
423.205,48 € 

 
0,00 € 

Partida Concepte Import 

75003 Subvenció Centre cívic, 
gimnàs. 

118.000,00 € 
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9. Passius financers 118.000,00 € 

INGRESSOS TOTALS 2.103.000,00 € 

 
En l'explicació del vot, el Sr. Llorenç Torruella i Ramiro, portaveu del grup PSC-PM, manifesta que han votat 
no perquè discrepem d'aquest gimnàs, que no acabi sent un negoci privat amb finançament públic. 
 
7è - Aprovació de la concertació d'un préstec a llarg termini – Aprovació 
 
Per Resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2014 s'inicia l'expedient per concertar una operació de 
crèdit a llarg termini per finançar inversions per import de 118.000 euros. 
 
En execució del pressupost de la corporació, cal concertar una operació de crèdit per a finançar les 
inversions següents: 
 

 
Partida  Concepte  Import 

   342.62200  Centre cívic, gimnàs  142.000,00 € 
 
Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la del Banco de Sabadell, S.A. 
 
El secretari interventor i el secretari han emès els corresponents informes. 
 
D'acord amb l'article 49 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) les despeses 
d'inversió es poden finançar amb operacions de crèdit. 
 
L'Ajuntament de Prades té aprovat el pressupost de l'exercici corrent. 
 
Cal tenir en compte 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, amb relació a l'article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de 
desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària (TRLGEP): 
 
El pressupost general, incorporant-hi l'operació financera en tràmit, no s'ajusta al compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb l'article 19.3 del TRLGEP, la qual cosa posa de manifest la 
seva necessitat de finançament. 
 
El Ple de la corporació, per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i tres (3) vots en contra del grup PSC-PM, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb el Banco de 
Sabadell, S.A., per un import de 118.000,00 €, per finançar les despeses d'inversió següents: 

 
 
 
 

Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat Banco de Sabadell, S.A., el qual s'adjunta a aquest 
acord com a part integrant del mateix, amb les condicions financeres següents: 
 
Import: 118.000,00 euros 
Modalitat: Préstec 
Termini: 4 anys 
Tipus d'interès: 2,50% 

Partida  Concepte  Import 
   342.62200  Centre cívic, gimnàs  142.000,00 € 
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Liquidació d'interessos: Mensual 
Comissió d'obertura: 0,40% 
Comissió d'estudi: 0,00% 
Comissió per cancel·lació o amortització anticipada: 0,00% 
Formalització: Intervenció pel Secretari de l'Ajuntament 
Domiciliació: El titular es compromet a signat i fer seguir a la Subdirecció General de Tresoreria de la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor l'ordre de domiciliació irrevocable de la 
subvenció per import de 118.000,00 euros inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per a l'any 
2012, aprovat pel acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. 
 
Tercer.- Garantir el pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de crèdit amb la subvenció 
de capital procedent de fons de la Generalitat de Catalunya, Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, any 
2012, la qual té una relació directa amb la despesa finançada amb l'operació de crèdit, per import de 
118.000 €. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d'abril, del Departament d'Economia i Finances, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 
 
Quart.- Facultar l'alcaldessa per a la formalització de l'operació de préstec, en el projecte de contracte 
aprovat en el segon punt, amb l'entitat Banco de Sabadell, S.A. 
 
8è.- Pla econòmic financer 2014-2015 - Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
1- Pel Provisió de l'Alcaldia de data 20 de març de 2014 s'inicia l'expedient per a l'aprovació del pla 
econòmic financer, d'un any, per al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, l'objectiu del deute 
públic i la regla de la despesa. 
 
2- La liquidació del pressupost de l'exercici 2013 aprovada no assoleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
 
3- L'interventor ha emès el corresponent informe. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l'article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
les Entitats Locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat pressupostària, l'objectiu de deute públic o la 
regla de la despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i 
el següent. 
 
De conformitat a l'art. 23 de la Llei Orgànica de referència, 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 de tres mesos des de la constatació de 
l'incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a 
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a 
aquests plans la mateixa publicitat  que l'establerta per les Lleis per als Pressupostos de l'entitat. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
 
ACORDA 
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Primer.- Aprovar, en els termes de l'article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix l'estabilitat durant l'any en 
curs i el següent, detall del qual figura a l'annex. 
 
Segon.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP. 
 
Tercer.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
9è.- Modificació núm. 1 del pressupost general de l'exercici 2014 – Aprovació inicial 
 
Pel Resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2014 s'inicia l'expedient per a l'aprovació de la modificació 
núm. 1 del pressupost general de l'exercici 2014. 
 
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació és insuficient o no n'hi ha en el pressupost ordinari actual, s'ha de tramitar l'expedient de 
suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de 
partides de despeses. 
 
Despeses a finançar 
 
Crèdits extraordinaris 
 
Partida Nom Consignació proposada 
155.61902 Arranjament del carrer Colomers.  20.000,00 € 
321.213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 2.000,00 € 
342.63200 Piscina infantil.  17.000,00 € 
430.22706 Estudis i treballs tècnics.  2.000,00 € 
 
Total altes crèdits:  41.000,00 € 
 
Finançament 
 
Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses 
 
Partida Nom Consignació 

inicial 
Proposta de la 
baixa 

Consignació definitiva 

155.60900 Urbanització del carrer 
Onze de Setembre 

 386.336,00 €  41.000,00 €  345.336,00 € 

 
Total finançament:  345.336,00 € 
 
El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
 
El Ple de la corporació, per per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i tres (3) vots en contra del grup PSC-
PM, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 1 del pressupost general de 
l'exercici de 2014, per import de 41.000,00 €. 
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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. 
 
10è.- Conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Prades a la Central de Contractació del Consell Comarcal 
del Baix Camp – Aprovació 
 
S'examina l'esborrany del Conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Prades a la Central de Contractació del 
Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Prades a la Central de Contractació del Consell 
Comarcal del Baix Camp. 
 
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per signar l'esmentat conveni. 
 
11è.- Adhesió al procediment de contractació del subministrament de carburant que realitzarà la 
Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp – Aprovació 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp celebrat en data 29 d'abril de 2014, va aprovar el 
"Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp", 
en aplicació d'allò que disposa l'article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que aquest Ajuntament per acord del Ple de data d'avui ha aprovat el Conveni d'adhesió a la Central de 
Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
Atès la voluntat manifestada per part del Consell Comarcal del Baix Camp de procedir, per mitjà de la 
Central de Contractació del Consell Comarcal, a la licitació de subministrament de carburant amb destinació 
a vehicles municipals, comarcals i dels ens vinculats o dependents. 
 
Atès el que estableix l'article 6 del Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació del 
Consell Comarcal del Baix Camp en relació al procediment de licitació dels contractes de gestió 
centralitzada i la necessitat d'adhesió especifica al procediment de contractació així com la seva participació 
en la redacció dels plecs de prescripcions tècniques. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Prades al procediment de contractació del subministrament 
de carburant amb destinació a vehicles municipals dels ajuntaments adherits, Consell Comarcal i ens 
vinculats o dependents que realitzarà la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
Segon.- Designar com a responsable tècnic per a la seva participació en la redacció dels plecs del 
subministrament de carburant al Sr. Ramon Conillera i Marçal, secretari interventor de l'Ajuntament. 
 
Tercer.- Declarar respecte la licitació de subministrament de carburant els següents punts: 
 

- Previsió de despesa màxima destinada a la compra de carburant per a l'exercici 2014: 3.500,00 euros. 
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- Número total de vehicles que formen part de la flota municipal: 2. 

 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp juntament amb el compromís de 
previsió de consignació pressupostària pel 2014 de la quantia esmentada en el punt tercer. 
 
12è.- Adhesió al procediment de contractació dels serveis preventius sanitaris que realitzarà la 
Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp – Aprovació 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp celebrat en data 29 d’abril de 2014, va aprovar el 
"Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp", 
en aplicació d’allò que disposa l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que aquest Ajuntament per acord del Ple de data d'avui ha aprovat el Conveni d’adhesió a la Central 
de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
Atesa la voluntat manifestada per part del Consell Comarcal del Baix Camp de procedir a la licitació per 
mitjà de la Central de Contractació dels serveis de preventius sanitaris. 
 
Atès el que estableix l’article 6 del Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació del 
Consell Comarcal del Baix Camp en relació al procediment de licitació dels contractes de gestió 
centralitzada i la necessitat d’adhesió especifica al procediment de contractació així com la seva participació 
en la redacció dels plecs de prescripcions tècniques. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Prades al procediment de contractació dels serveis preventius 
sanitaris que realitzarà la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
Segon.- Designar com a responsable tècnic per a la seva participació en la redacció dels plecs del servei de 
preventius al Sr. Ramon Conillera i Marçal, secretari interventor de l'Ajuntament. 
 
Tercer.- Declarar respecte al servei de preventius sanitaris a contractar els següents punts: 
 

- Previsió de despesa màxima destinada a la contractació del servei per a l’exercici 2014: 1.700,00 € 
 
- Previsió d'hores de contractació de serveis preventius per a la anualitat 2014 distribuïts del següent 
mode: 

 
SERVEI HORES DE SERVEI 

Classe B – SVB (inclou personal assignat) 40 

Classe C – SVA (inclou conductor/a i 
infermer/a) 

 

Classe C – SVA (inclou conductor/a, infermer/a 
i metge/ssa) 

 

 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp juntament amb el compromís de 
previsió de consignació pressupostària pel 2014 de la quantia esmentada en el punt tercer. 
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13è.- Manifest dels càrrecs electes locals de Prades a favor del dret a decidir del poble de Catalunya i 
en suport a la consulta del 9 de novembre – Aprovació 
 
Conscients dels moments històrics que estem vivint com a país, i en tant que càrrecs electes locals que som 
o hem estat del nostre municipi, els sotasignats volem manifestar el nostre ple compromís amb el procés 
que ens ha de conduir a exercir el dret a decidir sobre el futur polític del nostre país i, en conseqüència, amb 
la consulta prevista pel proper 9 de novembre. 
 
Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per l'Ajuntament de NOM DEL MUNICIPI a 
través del seu Ple Municipal, deriva dels nostres valors democràtics, de la nostra convicció que és la 
voluntat popular la que configura les lleis i les normes i que aquestes no poden mai coaccionar una clara 
majoria com és el cas de la ciutadania de Catalunya que reclama poder decidir de manera democràtica, 
cívica i pacífica el futur del país. 
 
Aquesta reivindicació s'ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la ciutadania catalana ha anat 
acumulant decepcions i greuges per part de les institucions de l'Estat espanyol i també s'ha anat constatant 
la incapacitat d'aquest Estat de reconèixer la seva pluralitat nacional interna. Lluny d'aquest reconeixement, 
que potser hagués facilitat un encaix còmode de la nació catalana en el marc espanyol, les institucions 
espanyoles i els seus principals partits polítics, han optat per recentralitzar l'Estat, incomplir els 
compromisos, laminar les competències catalanes, negar la nostra realitat nacional, atacar constantment 
eines tan vitals per la cohesió social del nostre país com la immersió lingüística a les escoles o agreujar una 
situació de dèficit fiscal absolutament insostenible des d'un punt de vista econòmic i social. 
 
La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 que mutilava pilars bàsics del nou Estatut d'Autonomia, va 
significar un punt d'inflexió en les relacions Catalunya-Espanya, posant de manifest que la voluntat de la 
ciutadania catalana expressada a les urnes era secundària davant l'opinió d'un Tribunal, ja aleshores 
fortament desacreditat i fins i tot caducat. 
 
La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona contra aquest sentència, i sobretot la gran manifestació 
de l'11 de setembre del 2012 i la impressionant Via Catalana de l'11 de setembre del 2013, ambdues 
organitzades impecablement per l'Assemblea Nacional Catalana, varen significar l'eclosió de la voluntat molt 
majoritària de la societat catalana de poder decidir el futur polític de Catalunya, inclosa l'opció d'esdevenir 
un estat independent. A nivell polític-institucional, les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 
2012 varen generar una clara majoria compromesa amb un mandat democràtic inequívoc: organitzar un 
referèndum o consulta sobre el futur polític de Catalunya. A partir d'aquí, la Declaració de Sobirania i el Dret 
a Decidir del poble de Catalunya de 23 de gener de 2013, la creació del Pacte Nacional pel Dret a Decidir o 
l'acord de sis forces polítiques el 12 de desembre de 2013 sobre el contingut i la data de la consulta, han 
anat configurant l'imprescindible full de ruta institucional per, finalment, el 9 de novembre, posar la decisió 
sobre el futur polític del país en mans de la ciutadania, és a dir, perquè el poble català exerceixi finalment el 
seu dret a l'autodeterminació. 
 
Ara, a pocs mesos de la consulta, i després de la negativa del Congrés dels Diputats d'autoritzar-la, ens 
trobem en una fase decisiva del camí emprès amb força per la societat catalana. Una fase que precisa de la 
màxima unitat possible entre societat civil, institucions catalanes i partits polítics favorables a la consulta, és 
a dir, la conjuminació de l'energia popular i cívica amb la fermesa institucional i política. 
 
És en aquest context decisiu que les persones sotasignades, que som o hem estat electes locals de Prades 
en l'etapa democràtica: 
 

• Manifestem que Catalunya és una nació i que tota nació té dret a decidir el seu futur polític de manera 
lliure i democràtica.  

• Reafirmem el nostre compromís amb el Parlament de Catalunya i amb el govern de la Generalitat, 
representants legítims del poble català, per tal que la consulta prevista pel proper 9 de novembre sigui 
una realitat.  
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• Reconeixem l'important paper que el municipalisme català està jugant per tal de poder fer efectiu el 
nostre dret a decidir, i demanem als ajuntaments del nostre país, i en particular al de Prades, la 
màxima col·laboració i lleialtat institucional per fer possible la consulta del 9 de novembre. 

• Fem una crida per tal que el desenllaç del procés cap a l'exercici del dret a decidir s'esdevingui, en tot 
moment, des de la defensa dels valors democràtics, del diàleg i de la cohesió social. 

• Cridem a la ciutadania a participar de manera activa, cívica i pacífica en aquest camí democràtic, 
decidint el proper 9 de novembre, des de la seva llibertat, el futur polític del nostre país. 

 
I acordem fer arribar aquest Manifest a la Presidència de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als 
diferents grups parlamentaris i a l'Associació de Municipis per la Independència. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, APROVA el manifest. 
 
14è.- Moció del grup municipal de CiU sobre l'exercici de la sobirania fiscal a l'Ajuntament de Prades 
– Aprovació 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en data 23 de gener de 2013 va aprovar, per àmplia majoria, la 
Declaració de Sobirania en que es recollia la voluntat d'exercir el dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
El poble de Prades, per acord del seu Ple de data 2 de març de 2012, va passar a formar part de 
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
Un dels greuges que pateix el poble de Catalunya, i que tant el Parlament de Catalunya, l'AMI, com molts 
Ajuntaments han denunciat, és l'espoli fiscal continuat el qual posa en risc, entre altres, les prestacions 
socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l'educació. 
 
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l'Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les 
institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes 
contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix. 
 
L'espoli fiscal i els deutes de l'Estat amb Catalunya s'ha mantingut al llarg dels anys, fins i tot mentre 
s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels països rics d'Europa, 
mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees.  
 
Per aconseguir l'objectiu de posar fi a l'espoli fiscal és imprescindible que de manera coordinada entre les 
Associacions Municipalistes, l'AMI, el Govern de Catalunya i els Ajuntaments, s'estableixin els mecanismes 
legals i el calendari per tal que tots els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del 
nostre país es liquidin a l'Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l'Agència Tributària Espanyola. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Comprometre's a exercir la sobirania fiscal i ingressar els pagaments que li pertoquin a 
l'Ajuntament de Prades en concepte d'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya i d'acord amb l'estratègia conjunta de l'AMI, 
les Associacions Municipalistes i el Govern de Catalunya.  
 
Segon.- Instar a l'AMI, a les Associacions Municipalistes i al Govern de Catalunya a establir els mecanismes 
pertinents per tal de poder exercir legalment la sobirania fiscal per part de tots els ajuntaments de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'Associació de Municipis per la Independència, a les Associacions  
Municipalistes de Catalunya i a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya. 
 



 
AJUNTAMENT DE PRADES 

 

PO 22.08.2014/Pàg. 12 

El ple de la corporació, per quatre (4) vots a favor del grup de CiU i tres (3) abstencions del grup del PSC-
PM, APROVA la moció. 
 
15è.- 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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