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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 05/2015 
Caràcter: ordinària 
Data: 8 d'abril de 2015 
Horari: de 20:04 a 20:23 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.- Acta de la sessió del dia 30 de març de 2015 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 30 de març de 2015, a la qual 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 14 de gener de 2015 i el dia 31 de març de 2015 i numerats del 4/2015 al 38/2015, 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. 
 
3è.- Massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat per a l'exercici 2015 – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Providència de l'Alcaldia de data 27 de març de 2015, 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 2015 va ser aprovat inicialment pel Ple en acord de 
data 16 de gener de 2015, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, 
en data 13 de febrer de 2015. 
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3. En data 31 de març de 2015 s'ha emès l'informe de Secretaria. 
 
4. Per la Intervenció, en data 31 de març de 2015, s'ha acreditat que l'import d'aquesta massa salarial del 
personal laboral de l'Entitat ascendeix a 165.515,83 €, i que aquest import no s'ha incrementat respecte del 
meritat per aquest personal en l'exercici 2014, 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, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat per a l'exercici 2015, la qual, en 
termes d'homogeneïtat amb la meritada en 2014 per aquest personal, tant respecte a efectius com a 
antiguitat, ascendeix a la quantitat de 165.515,83 €. 
 
Segon.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província. 
 
4t.- Arrendament d'equipament esportiu per al gimnàs del Centre cívic – Aprovació 
 
A proposta de l'Alcaldia, 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.- Aprovar la formalització del contracte d'Arrendament i prestació de serveis de béns mobles amb 
CaixaRenting, S.A.U., d'acord amb el següent detall: 
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− Objecte de l'arrendament: equipament esportiu 
− Termini d'arrendament: 60 mesos 
− Import de cada quota: 670,85 euros 
− Periodicitat facturació: mensual 
− Forma de pagament: domiciliació Caixabank, S.A. : 2100.2985.33.0200000747 

 
Segon.- Aprovar la despesa plurianual a que fa referència el contracte d'Arrendament  i prestació de serveis 
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 i 
prestació de serveis de béns mobles amb CaixaRenting, S.A.U. 
 
5è.- Modificació núm. 1 del pressupost general de l'exercici 2015 – Aprovació 
 
Per Providència de l'Alcaldia de data 27 de març de 2015 s'inicia l'expedient per a l'aprovació de la 
modificació núm. 1 del pressupost general de l'exercici 2015, de generació de crèdits per ingressos no 
tributaris. 
 
El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D'acord amb l'article 181 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 l’article 43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de 
despeses dels pressupostos, i en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa 
no tributària derivats de les operacions següents: 
 
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament 
amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, despeses que per la seva naturalesa 
estiguin compreses en els seus objectius. 
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms. 
c) Prestació de serveis. 
d) Reembossaments de préstecs. 
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la reposició del crèdit 
en la quantia corresponent. 
 
2. L'article 44 del RD 500/1990, de 20 d’abril  estableix que per a procedir a la generació de crèdit, serà 
requisit indispensable: 
 
a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b)  de l’article anterior, el reconeixement del dret o 
l’existència formal del compromís ferm d’aportació. 
b) En els supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret; si bé la disponibilitat d’aquests 
crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets. 
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del cobrament del reintegrament. 
 
El Ple de la corporació, unanimitat, 
 
ACORDA: 
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Aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 1 del pressupost general de l'exercici de 2015 per al 
pressupost del present exercici, de generació de crèdits per ingressos no tributaris per import de 30.000,00 
€, atès els conceptes afectats que es relacionen a continuació 
 
INGRESSOS 
 
Partida Denominació Quantia 
76500 Subvenció arranjament sala de vetlles  30.000,00 € 
 
DESPESES 
 
Partida Denominació Quantia 
164.62201 Arranjament d'espai per a sala de vetlles a Prades  30.000,00 € 
 
6è.- Modificació núm. 2 del pressupost general de l'exercici 2015 – Aprovació inicial 
 
Per Providència de l'Alcaldia de data 27 de març de 2015 s'inicia l'expedient per a l'aprovació de la 
modificació núm. 2 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, unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 2 del pressupost general de l'exercici de 2015 
de crèdit extraordinari, per import de 26.000,00 €, que cal finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a 
despeses generals, d'acord amb el següent detall: 
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Despeses a finançar 
 
Crèdits extraordinaris 
 
Partida Denominació Quantia 
164.62201 Arranjament d'espai per a sala de vetlles de Prades  26.000,00 € 
 
Finançament 
 
Romanent líquid de tresoreria 
 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 26.000,00  € 
 
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. 
 
7è.- Permuta de finques entre els senyors Ramon Pocurull Abelló, Marc Pocurull Piñero i Josefa 
Piñero Benitez i l'Ajuntament de Prades – Aprovació 
 
En data 1 de juny de 1999 es va arribar a un acord amb la senyora Teresa Abelló i Josa i amb els seus fills, 
senyors, Pedro Pocurull i Abelló i Ramon Pocurull i Abelló per tal de permutar unes fiques de la seva 
propietat que en les Normes subsidiàries de planejament de Prades aprovades l'any 1995 es van qualificar 
com a sistema d'espais lliures per a parcs i jardins urbans, per tal de recollir la voluntat dels esmentats 
senyors i del marit de la senyora Teresa Abelló, en aquella data ja difunt, de què en les esmentades finques 
no si pogués construir. En data d'avui les citades finques són propietat del Sr. Ramon Pocurull i Abelló i del 
Sr. Marc Pocurull Piñero i de la Sra. Josefa Piñero Benitez. 
 
L'Ajuntament de Prades és titular d'unes finques ubicades a la Unitat d'actuació Tres de Prades. Els béns 
esmentats tenen la qualificació jurídica de bé patrimonial, tal i com es desprèn de l'inventari municipal, i així 
consten inscrits en el Registre de la Propietat de Montblanc, tom 1568, llibre 63, foli 29, finca 3541; tom 
1568, llibre 63, foli 31, finca 3542; i tom 1568, llibre 63, foli 33, finca 3543. 
 
Aquestes finques tenen una superfície total de 3.971,30 m2. 
 
El Sr. Ramon Pocurull Abelló es propietari d'una finca ubicada al carrer Àngel Guimerà, s/n, que té una 
superfície de 2.017 m2 i referència cadastral 1653101CF3715D0001IR; i d'una meitat indivisa d'una finca 
situada al carrer Joan Maragall, núm. 4, que té una superfície de 1.239 m2 i referència cadastral 
1753401CF3715D0001SR. L'altra meitat indivisa és propietat del Sr. Marc Pocurull Piñero en nua propietat i 
de la Sra. Josefa Piñero Benitez en usdefruit. Ambdues finques tenen una superfície total de 3.256,00 m2. 
 
L'esmentada permuta afavoreix ambdues parts i, quant a l'Ajuntament, el béns immoble que se li permuten li 
permetrien urbanitzar diverses zones qualificades per les Normes subsidiàries de planejament de Prades 
com a sistema d'espais lliures per a parcs i jardins urbans, clau 3, entre les quals hi ha les finques 
esmentades, sense necessitat de recórrer a un expedient d'expropiació i sense necessitat d'haver de 
disposar d'efectiu amb càrrec al pressupost municipal. 
 
El tècnic municipal ha emès l'informe tècnic de valoració dels béns immobles, segons el qual el valor de 
repercussió dels béns de l'Ajuntament és de 71.912,15 € i el valor de repercussió dels béns del Sr. Ramon 
Pocurull Abelló, del Sr. Marc Pocurull Piñero i de la Sra. Josefa Piñero Benitez és de 76.629,96 €, per la 
qual cosa hi ha diferència favorable als esmentats senyors que no excedeix el 100% del valor més baix. 
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El secretari interventor ha emès el corresponent informe jurídic del procediment a seguir que consta en 
l'expedient i del qual resulta que, com sigui que el valor del be immoble a permutar no excedeix del 25% 
dels recursos ordinaris del pressupost és suficient donar compte al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de l'expedient una vegada instruït, la qual cosa s'ha fet mitjançant ofici de data 2 d'abril de 
2015, registre de sortida número 2015/110, de data 2 d'abril de 2015. 
 
El Ple ha d'aprovar la permuta per majoria simple dels membres presents, atès que la quantia de l'alienació 
per permuta no excedeix del 20% dels recursos ordinaris del pressupost de l'Ajuntament. 
 
El Ple de la corporació, unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, amb el quòrum establert en aquest acord, l'alienació per permuta d'unes finques ubicades 
a la Unitat d'actuació Tres de Prades, propietat de l'Ajuntament, que tenen la qualificació jurídica de bé 
patrimonial, amb els béns immobles propietat del Sr. Ramon Pocurull Abelló, del Sr. Marc Pocurull Piñero i 
de la Sra. Josefa Piñero Benitez. 
 
Segon.- Facultar l'alcaldessa per signar l'escriptura corresponent. 
 
Tercer.- Que es facin els tràmits adients perquè la permuta consti en l'inventari de béns i en el Registre de 
la Propietat. 
 
Quart.- Totes les despeses d'escriptura, inscripció registral i impostos, inclòs l'impost sobre l'increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, que se'n derivin aniran a càrrec de la partida 929.22699 Altres 
despeses diverses del pressupost vigent. 
 
8è.- Models de declaració del registre d'interessos – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s'ha de fer la declaració sobre causes de 
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos econòmics o que els pugui 
proporcionar. També s'ha de fer la declaració dels béns patrimonials. 
 
2. Ambdues declaracions s'han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de la corporació, s'han 
d'inscriure en el registre d'interessos constituït a la corporació i se n'ha de donar publicitat. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. L'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
2. L'article 163 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. 
 
3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
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Primer.-. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de causes de 
possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, 
els quals s'adjunten com annex al present acord. 
 
Segon.- Aquests models de declaració seran vigents mentre no s'adopti un nou acord plenari que els 
modifiqui. 
 
9è.- 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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