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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 07/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 20 de maig de 2015 
Horari: de 20:33 a 20:43 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, regidor (CiU) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Excusa 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 
sis 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 8 i 27 d'abril de 2015 – Aprovació 
 
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 8 i 27 d'abril de 2015, 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.- Beneficiaris per a l'atorgament de la compensació econòmica a favor de l'Ajuntament perquè 
aboni retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2015 – Aprovació 
 
Per Resolució GRI/827/2015, de 22 d'abril, s'ha obert la convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments de Catalunya amb una població de dret de fins a 2.000 habitants 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici de 2015. 
 
D'acord amb l'article 6.3.b) del Decret 69/2008, 1 d'abril, de regulació d’un sistema de compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, s'ha 
de determinar les persones electes a les quals l’ajuntament ha d’abonar la retribució a càrrec de la 
compensació. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Determinar que les persones relacionades a continuació són beneficiaris de la compensació econòmica per 
a l'any 2015 corresponent a la seva dedicació parcial. 
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− Eugeni Coll i Rovira, DNI 39676499G, càrrec Regidor, dedicació 13% 
− Joan Pons i Mariné, DNI 77780753C, càrrec Regidor, dedicació 13% 

 
3r.- Modificació núm. 3 del pressupost general de l'exercici 2015 – Aprovació inicial 
 
Per Providència de l'Alcaldia de data 6 de maig de 2015 s'inicia l'expedient per a l'aprovació de la 
modificació núm. 3 del pressupost general de l'exercici 2015, mitjançant crèdit extraordinari. 
 
El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l'article 177 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 als articles 34 a 38 del 
RD 500/1990. 
 
2. Segons la normativa d'hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no 
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui 
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o de suplement de crèdit. 
 
3. El finançament  es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de 
despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
4. Segons l'article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l'aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l'Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l'article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l'article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què l'elaboració, 
aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d'entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d'estabilitat 
pressupostària. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 3 del pressupost general de l'exercici de 2015 
de crèdit extraordinari, per import de 72.900,00 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos i el romanent 
de tresoreria per a despeses generals, d'acord amb el següent detall: 
 
Despeses a finançar 
 
Crèdits extraordinaris 
 
Partida Denominació Quantia 
171.60000 Adquisició finca "Eres del Portalet", carrer Riu Brugent, 1-B.  40.000,00 € 
431.770 Subvenció Agrícola de Prades, S.C.C.L., construcció agro-botiga.  32.900,00 € 
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Finançament 
 
Majors ingressos 
 
Partida Denominació Quantia 
116 Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa 

urbana 
 32.900,00 € 

 
Romanent líquid de tresoreria 
 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 40.000,00  € 
 
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. 
 
El Sr. Llorenç Torruella i Ramiro, portaveu del grup del PSC-PM, en l'explicació de vot, manifesta que: 
"Sí, l'aprovem, perquè és necessari per aprovar la subvenció de l'Agrícola de Prades, SCCL, però que consti 
que no hem tingut cap informació sobre la compra de la finca "Eres del Portalet" i ens veiem obligats ha 
aprovar-ho per afavorir a l'Agrícola de Prades, SCCL" 
 
Seguidament la Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa, diu: "que no s'obliga a ningú a aprovar, votar en 
contra o abstenir-se en cap resolució del Ple". 
 
4t. Concessió directa d'una subvenció singular a Agrícola de Prades, S.C.C.L., per al finançament de 
les despeses derivades de la construcció d'una agro-botiga – Aprovació 
 
Antecedents 
El president d'Agrícola de Prades, S.C.C.L., ha presentat una sol·licitud de concessió d'una subvenció per a 
la construcció d'una agro-botiga, acompanyada del corresponent projecte i de la documentació pertinent. 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 20 de maig de 2015 ha aprovat la modificació núm. 3 del 
pressupost general de l'exercici 2015. 
 
En l'estat de despeses a finançar de l'esmentada modificació preveu la consignació pressupostària per 
import de 32.900,00 € a l'aplicació pressupostària amb número 431.770 Subvenció Agrícola de Prades, 
S.C.C.L., construcció agro-botiga. 
 
Fonaments de dret 
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. 
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Bases d'execució del pressupost general de l'exercici 2015. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat,  
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ACORDA: 
 
Primer.- Concedir una subvenció singular a Agrícola de Prades, S.C.C.L., amb NIF F43013473, per les 
despeses derivades de la construcció d'una agro-botiga i per import de trenta-dos mil nou-cents euros 
(32.900,00 €), que correspon al 49,97% del pressupost del projecte de l'obra a executar. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de trenta-dos mil nou-cents euros (32.900,00 €) amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 431.770 Subvenció Agrícola de Prades, S.C.C.L., del pressupost de l'exercici 
2015, per fer front a la subvenció que s'atorga. 
 
Tercer.-  Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es concreten en els punts 
següents: 
 
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses de construcció d'una agro-botiga, d'acord amb el 
projecte presentat. 
2. Agrícola de Prades, S.C.C.L., haurà de presentar el Compte justificatiu per a ens privats (segons model 
que es facilita), juntament amb tota la documentació que si demana, com a màxim el dia 31 de desembre de 
2015. 
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d'un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts 
de la documentació justificativa esmentada en el punt anterior. Agrícola de Prades, S.C.C.L., podrà sol·licitar 
la bestreta del 50% del import total concedit, essent sempre necessari que prèviament s'hagi acceptat la 
subvenció. 
4. Agrícola de Prades, S.C.C.L., perceptor de la subvenció concedida per l'Ajuntament, s'obliga a executar 
les obres subvencionades de conformitat amb el principi de bona administració, bona fe i presumpció de 
legalitat, així com a la seva justificació. 
5. La beneficiaria de la subvenció està obligada a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control 
financer que realitzi la intervenció de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l'execució de la construcció esmentada i en relació a la subvenció concedida. 
6. Agrícola de Prades, S.C.C.L., haurà de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del 
projecte, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 
7. La beneficiària haurà de comunicar l'obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi 
declarat amb la sol·licitud. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa 
finalitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar. 
8. Abans de percebre la subvenció o la seva bestreta, el beneficiari haurà d'aportar els certificats d'estar al 
corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà 
suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
 
Quart.- Notificar el present acord a Agrícola de Prades, S.C.C.L. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, el president 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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