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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 02/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 1 d'abril de 2016 
Horari: de 20:10 a 20:35 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Joan Pons i Mariné, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Esteve Obis i Torruella, regidor (CiU) 
Judit Olivé i Torruella, regidora (CiU) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (JpP-CP) 
Miquel Borràs i Castañé, regidor (JpP-CP) 
 
Actua de Secretari el Sr. Josep Lluís Valero Nolla. 
 
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. 
 
En aplicació de l'article 82.3 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, l'Alcaldessa proposa als membres assistents 
al Ple la incorporació a l'Ordre del dia d'un nou punt per a ser tractat: 
 
Reglament de funcionament del Consell d'Entitats – Aprovació 
 
Es sotmet a votació la proposta i per unanimitat dels membres assistents es ratifica la inclusió del citat punt a 
l'Ordre del dia de la sessió, punt que es tractarà desprès del punt 9è. 
 
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 5 de febrer de 2016 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2016, 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 15 de desembre de 2015 i el dia 17 de març de 2016 i numerats del 165/2015 al 024/2016, 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. 
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3r.- Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local 
 
Es dóna compte, en compliment de l'article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, de les actes de la Junta de Govern Local corresponents als dies 18 i 30 de desembre de 2015; 8, 
15, 22 i 29 de gener, 5, 12, 19 i 26 de febrer, i 4, 11 i 18 de març de 2016, 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. 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
4t.- Liquidació del Pressupost de 2015 – Informació 
 
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 18 de febrer de 2016. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 016/2016 
 
ANTECEDENTS 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 s'obté, a 31 de desembre de 2015, el resultat 
següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses: 
1. Exercici en curs 
Pressupost inicial de despeses: 2.145.000,00 € 
Modificacions de despeses: 128.900,00 € 
Pressupost definitiu de despeses: 2.273.900,00 € 
Despeses compromeses: 1.464.617,75 € 
Obligacions reconegudes netes: 1.464.617,75 € 
Pagaments realitzats: 1.454.331,65 € 
Obligacions pendents de pagament: 10.286,10 € 
2. Exercicis tancats 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici: 52.852,19 € 
Modificacions: 0,00 € 
Pagaments realitzats: 44.382,59 € 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici: 8.469,60 € 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 18.755,70 € 
 
1.2. Respecte al pressupost d'ingressos: 
Pressupost inicial d'ingressos: 2.145.000,00 € 
Modificacions d'ingressos: 128.900,00 € 
Pressupost definitiu d'ingressos: 2.273.900,00 € 
Drets reconeguts: 1.586.734,24€ 
Drets anul·lats: 9.260,68 € 
Drets cancel·lats: 18.758,53 € 
Drets reconeguts nets: 1.558.715,03 € 
Recaptació total: 1.199.558,46 € 
Devolució d'ingressos: 9.260,68 € 
Recaptació neta: 1.190.297,78 € 
Drets pendents de cobrament: 368.417,25 € 
2. Exercicis tancats 
Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici: 439.118,36 € 
Modificacions: -19.647,72 € 
Recaptació: 219.846,16 € 
Drets pendents de cobrament al final de l'exercici: 199.624,48 € 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 568.041,73 € 
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1.3. Resultat pressupostari de l'exercici: 
 

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 1.317.137,36 1.007.281,69 309.855,67
b. Altres operacions no financeres 241.577,67 391.879,67 -150.302,00
1. Total operacions no financeres (a+b) 1.558.715,03 1.399.161,36 159.553,67
2. Actius financers 0,00 0,00 0,00
3. Passius financers 0,00 65.456,39 -65.456,39
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1.558.715,03 1.464.617,75 94.097,28
AJUSTOS:

26.000,00
0,00

3.604,55
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 116.492,73

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a 
  

 
 
1.4. Romanents de crèdit: 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un import de 809.282,25 €. 
Per a l'exercici de 2016 s'han d'incorporar 1.000,00 € a la partida 312.62301 02, de manera obligatòria. 
Per a l'exercici de 2016 s'han d'incorporar 1.754,00 € a la partida 337.62300 02, de manera obligatòria. 
Per a l'exercici de 2016 s'han d'incorporar 850,15 € a la partida 312.62301 02., de manera voluntària. 
 
1.5. Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació: 
(1) + FONS LÍQUIDS: 15.860,48 € 
(2) + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT: 609.089,51 € 
 + del pressupost corrent 368.417,25 
 + de pressupostos tancats 199.624,48 
 + d'operacions no pressupostàries 41.047,78 
 (3) – OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT: 85.638,79 € 
 + del pressupost corrent 10.286,10 
 + de pressupostos tancats 8.469,60 
 + d'operacions no pressupostàries 66.883,09 
 (4) + PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ: 15.192,78 € 
 – cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva -5.162,34 
 + pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 10.030,44 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3 + 4): 554.503,98 € 
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT: 111.381,26 € 
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 3.604,55 € 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I – II – III): 439.518,17 € 
 
2. D'acord amb l'article 191.2 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 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la regla 83.3 
de l'Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l'Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria 
s'han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
El capital pendent de cobrament s'ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en 111.381,26 €. Per 
determinar aquesta quantia s'han tingut en compte l'antiguitat i l'import dels deutes, la naturalesa dels recursos 
i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria 
l'anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 
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Els percentatges que s'han aplicat són: 
 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3) 
Pressupost d'ingressos 

(%) estimacions de dubtós cobrament 

Exercici 2014: 
Exercici 2013: 
Exercici 2012: 
Exercici 2011: 
Exercici 2010: 
Exercici 2009: 
Exercici 2008 i anteriors: 

10% 
30% 
60% 
90% 
100% 
100% 
100% 

 
Les multes es doten en un 90% amb independència de l'antiguitat del seu saldo. 
3. S'han considerat com a ingressos afectats els següents: 
Partida 76101 Subvenció adequació del Centre cívic, 3.601,03 € 
Partida 76103 Subvenció material consultori mèdic, 2.089,73 € 
4. El pressupost general liquidat de l'exercici 2015 compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, per la 
qual cosa presenta una capacitat de finançament de 138.678,70 euros. 
5. El pressupost general liquidat de l'exercici compleix amb la regla de la despesa per import de 2.897,87  
euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de l'exercici 2014 era de 
989.056,29 euros i la despesa total computable de la liquidació de l'exercici 2015 ha estat de 986.158,42 
euros. 
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats del 38,31%, per la qual 
cosa compleix amb l'objectiu del deute públic. 
7. El secretari i l'interventor han emès els corresponents informes d'acord amb l'article 191.3 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. 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els 
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
2. Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
3. L'article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s'hauran 
de determinar: 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
• El resultat pressupostari de l'exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

4. 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d'estabilitat. 
L'article 21 de la LOEPSE estableix que les entitats locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, l'objectiu del deute o de la regla de despesa, estaran obligades a formular i aprovar un pla 
economicofinancer que permeti en l'any en curs i en el següent el compliment dels esmentats objectius. 
5. D'altra banda, l'article 15.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l'any següent a l'exercici en 
què es refereixen les liquidacions s'hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
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vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l'exercici anterior 
del deute viu, inclosos els quadres d'amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels 
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes i l'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es 
desenvolupa la Llei d'hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
RESOLUCIÓ 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2015, que en termes consolidats figura a la part 
d'antecedents i que s'adjunta en annex amb el corresponent detall. 
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i 
a la Delegació Provincial d'Hisenda i donar compliment i al que estableix l'article 15.3 de l'Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera." 
 
El Ple de la corporació es dóna per informat. 
 
5è.- Decret de l'Alcaldia núm. 020/2016 - Ratificació 
 
Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 020/2016, del dia 4 de març de 2016, pel qual s'aprova el Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp, l'ajuntament d'Arbolí, Colldejou, Pratdip, L'Albiol, La 
Febró, Botarell, Riudecols, Prades, Alforja, Duesaigües, Maspujols, Capafonts, L'Aleixar, Vilaplana i Les 
Borges del Camp per regular l’adhesió al projecte Joves amb talent al Baix Camp, que promou el retorn dels 
joves al medi rural. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
RATIFICAR el decret de l'Alcaldia número 020/2016, del dia 4 de març de 2016. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 020/2016 
 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp, l'ajuntament d'Arbolí, Colldejou, 
Pratdip, L'Albiol, La Febró, Botarell, Riudecols, Prades, Alforja, Duesaigües, Maspujols, Capafonts, 
L'Aleixar, Vilaplana i Les Borges del Camp per regular l’adhesió al projecte Joves amb talent al Baix 
Camp, que promou el retorn dels joves al medi rural. 
 
S'examina l'esborrany del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp, l'ajuntament 
d'Arbolí, Colldejou, Pratdip, L'Albiol, La Febró, Botarell, Riudecols, Prades, Alforja, Duesaigües, Maspujols, 
Capafonts, L'Aleixar, Vilaplana i Les Borges del Camp per regular l’adhesió al projecte Joves amb talent al 
Baix Camp, que promou el retorn dels joves al medi rural, en virtut del qual l’ens comarcal assumeix la 
contractació d’accions formatives adreçades a les persones que tinguin un projecte sostenible al medi rural. 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp, l'ajuntament d'Arbolí, 
Colldejou, Pratdip, L'Albiol, La Febró, Botarell, Riudecols, Prades, Alforja, Duesaigües, Maspujols, Capafonts, 
L'Aleixar, Vilaplana i Les Borges del Camp per regular l’adhesió al projecte Joves amb talent al Baix Camp, 
que promou el retorn dels joves al medi rural. 
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que se celebri." 
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6è.- Decret de l'Alcaldia núm. 022/2016 - Ratificació 
 
Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 022/2016, del dia 15 de març de 2016, pel qual s'aprova el Conveni de 
col·laboració per a la prestació del servei de recollida, alberg i manutenció d'animals perduts i/o abandonats 
entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Prades. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
RATIFICAR el decret de l'Alcaldia número 022/2016, del dia 15 de març de 2016. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 022/2016 
 
Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de recollida, alberg i manutenció d'animals 
perduts i/o abandonats entre el Consell Comarcal del Baix camp i l'Ajuntament de Prades. 
 
S'examina l'esborrany del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament 
de Prades pel qual l'Ajuntament encarrega al Consell Comarcal la prestació del servei de recollida, alberg i 
manutenció d'animals perduts i/o abandonats, que es trobin en el terme municipal de Prades. 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració per a la prestació del servei de recollida, alberg i manutenció 
d'animals perduts i/o abandonats entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Prades. 
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que se celebri." 
 
7è.- Adhesió a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de 
menys de 20.000 habitants (2015-2017) – Aprovació 
 
La Corporació local i els empleats públics de l'Ajuntament han manifestat la voluntat d'adherir-se a l' Acord 
comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants 
(2015-2017). 
 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical (LOLS), estableix que les seccions 
sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin representació en els òrgans de representació 
que s'estableixin en les Administracions públiques tindran, entre d'altres drets, el de la negociació col·lectiva, 
en els termes establerts en la seva legislació específica. 
 
2. Per la seva banda, l'article 31 de l'EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret a la negociació 
col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les seves condicions de treball. 
Per negociació col·lectiva, als efectes d'aquesta Llei, s'entén el dret a negociar la determinació de les 
condicions de treball dels empleats de l'Administració Pública. 
 
3. L'article 32 de l'EBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i participació dels empleats 
públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sens perjudici dels preceptes d'aquest capítol 
que expressament els hi són d'aplicació. 
 
4. L'article 33 de l'EBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball dels funcionaris 
públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe negociadora, 
publicitat i transparència, i es durà a terme mitjançant l'exercici de la capacitat representativa reconeguda a 
les organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat sindical i, també, 
d'acord amb el que estableix el capítol IV del títol III de l'EBEP. 



 
AJUNTAMENT DE PRADES 

 

PO 01.04.2016/Pàg. 7 

 
5. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses de Negociació en què 
estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els representants de l'Administració Pública 
corresponent i, per l'altra, les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal, les organitzacions 
sindicals més representatives de Comunitat Autònoma, així com els sindicats que hagin obtingut el 10 per 100 
o més dels representants en les eleccions per a delegats i Juntes de Personal, en les unitats electorals 
compreses en l'àmbit específic de la seva constitució. 
 
6. Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s'ha procedit a la negociació i fixació de les condicions comunes 
d'ocupació dels empleats públics de l'Ajuntament de Prades per mitjà de l'adhesió a l'Acord comú de 
condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), 
acordat per l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, per 
Comissions Obreres de Catalunya i per la Unió General de Treballadors de Catalunya el 19 de desembre de 
2014. Tal i com permet l'article 34.2 de l'EBEP. Doncs, aquest article reconeix la legitimació negociadora de 
les associacions de municipis per tal què puguin negociar col·lectivament acords de condicions de funcionaris 
públics, als quals puguin adherir-se els municipis amb caràcter previ o de forma successiva a la seva 
negociació. 
 
7. L'article 37 de l'EBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit corresponent a les competències 
de cada Administració Pública i amb l'abast que legalment procedeixi en cada cas. Aquest precepte fixa també 
les matèries excloses de l'obligatorietat de la negociació en el seu apartat segon. 
 
8. L'article 38 de l'EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació corresponents, els representants 
de les Administracions Públiques podran concertar Pactes i Acords amb la representació de les organitzacions 
sindicals legitimades a aquests efectes, per a la determinació de condicions de treball dels funcionaris 
d'aquestes Administracions. 
 
Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries que corresponguin 
estrictament a l'àmbit competencial de l'òrgan administratiu que el subscrigui i, s'aplicaran directament al 
personal de l'àmbit corresponent. Que els Acords es duran a terme sobre matèries competencials dels òrgans 
de govern de les Administracions Públiques. Per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació 
expressa i formal per part d'aquests òrgans. Quant aquests Acords hagin estat ratificats i afectin a temes que 
puguin ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el contingut d'aquests serà directament 
aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, sens perjudici que, a efectes formals, es requereixi la 
modificació o derogació, en el seu cas, de la normativa reglamentària corresponent. 
 
9. En el cas que aquí ens ocupa, l'abast i el contingut de les matèries objecte de negociació impliquen que la 
seva aprovació estigui supeditada a l'acord exprés del Ple municipal, per la qual cosa l'Acord concertat 
requerirà de la seva aprovació expressa per tal que adquireixi plena validesa i eficàcia. 
 
10. El contingut de l'Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de negociació de les condicions 
de treball dels empleats públics. 
 
11. L'acord d'adhesió a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de 
menys de 20.000 habitants (2015-2017) un cop aprovat i signat, s'ha de remetre a l'oficina pública a què fa 
referència la LOLS i serà immediatament publicat en el diari oficial corresponent, d'acord amb el que estableix 
l'article 1 del Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball. 
Per tant, caldrà trametre a la Delegació territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
el text de l'acord d'adhesió per a la seva posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat,  
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ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya 
de menys de 20.000 habitants (2015-2017). 
 
Segon.- Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Ple de 
l'Ajuntament de Prades amb independència de les adequacions organitzatives i singulars que sigui necessari 
establir per fer efectiu el seu contingut. 
 
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació complementària al Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària 
General de Seguiment de l’Acord comú per a què tingui seu coneixement de l’adhesió en compliment de 
l’establert a l’article 4 de l’Acord comú. 
 
Quart.- Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el portal de 
transparència, per al coneixement general. 
 
8è. Recuperació dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària corresponents al mes de desembre de 2012 – Aprovació 
 
L'article 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, va disposar que en l'any 2012 el personal del sector públic veuria reduïda les 
serves retribucions com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre. 
 
La disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per 
a l'any 2016, disposa que cada administració pública, en el seu àmbit, podran aprovar dins de l'exercici 2016, 
i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari l'import de la qual serà l'equivalent a les 
quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com conseqüència de la 
supressió de la paga extraordinària corresponents al mes de desembre de 2012. 
 
Les quantitats que podran abonar-se per aquest concepte, sobre l'import deixat de percebre per cada empleat 
en aplicació de l'esmentat article 2 del Reial decret llei 20/2012, seran les equivalents a la part proporcional 
corresponent a 91 de la paga extraordinària. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Abonar als empleats d'aquest Ajuntament que l'any 2012 van deixar de percebre la paga 
extraordinària corresponent al mes de desembre, la part proporcional corresponent a 91 dies d'aquesta paga 
extraordinària.  
 
Segon.- Fer efectiu l'esmentat abonament en la nòmina corresponent al mes d'abril de 2016 en la que hi 
constarà el següent literal "Recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012". 
 
Tercer.- Al personal que no es trobi en situació de servei actiu o assimilat, per jubilació a qualsevol altra causa, 
li serà abonada la citada part proporcional prèvia sol·licitud a l'Ajuntament. 
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9è.- 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 2016 – Aprovació 
 
Per Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, 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 2016. 
 
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 cinc (5) vots a favor del grup de CiU i dues (2) abstencions del grup de JpP-CP, 
 
ACORDA: 
 
Determinar que les persones relacionades a continuació són beneficiaris de la compensació econòmica per a 
l'any 2016 corresponent a la seva dedicació parcial. 
 

− Joan Llurba i Borrull, DNI 39838353F, càrrec Regidor, dedicació 9% 
− Esteve Obis i Torruella, DNI 39856731P, càrrec Regidor, dedicació 9% 
− Judit Olivé i Torruella, DNI 39903629D, càrrec Regidora, dedicació 9% 

 
10è.- Reglament de funcionament del Consell d'Entitats – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
Aquest Ajuntament, mitjançant un Reglament de funcionament, vol contribuir a crear un marc de participació 
de la ciutadania en el desenvolupament del municipi i una eina de coordinació del teixit associatiu. 
 
També i amb les competències municipals que té l'Ajuntament com a Administració més propera als vilatans 
i vilatanes, aquest reglament es crea per dinamitzar i enriquir les diverses activitats del municipi, i té com a 
funcions: 
1. Actuar com a òrgan de consulta i assessorament de l’Ajuntament de Prades. 
2. Afavorir la comunicació i coordinació entre les entitats de Prades, així com elaborar i proposar projectes 
que dinamitzin i enriqueixin les activitats del municipi.  
3. Participar en els processos de participació ciutadana de l'Ajuntament de Prades, i presentar propostes i 
suggeriments . 
 
El secretari interventor ha redactat un projecte de reglament, el text del qual s'ha donat a conèixer a tots els 
membres de la corporació. 
 
El secretari interventor ha emès un informe relatiu al procediment d'aprovació i a l'adequació del contingut de 
l'ordenança que es proposa a la normativa reguladora de la matèria. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
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Articles 8.1.a) i 178 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. 
 
Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
 
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Consell d'Entitats 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant anunci que s'ha de fixar en el tauler d'anuncis 
d'aquest Ajuntament i s'ha de publicar al butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, per un període 
de trenta dies, per tal que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, aquest acord d'aprovació inicial 
esdevindrà definitiu. En aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l'Ordenança s'han 
de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i al butlletí oficial de la província. També s'ha de publicar al 
DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre. 
 
10è.- 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 
 
 
 
 
Josep Lluís Valero Nolla Lídia Bargas i Musoy 
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