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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 05/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 30 de setembre de 2016 
Horari: de 20:00 a 20:25 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. 
 
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 1 de juliol de 2016 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 1 de juliol 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 29 de març de 2016 i el dia 22 de setembre de 2016 i numerats del 025/2016 al 106/2016, 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. 
 
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 1, 8, 15, 22 i 29 d'abril; 6, 13, 20 
i 27 de maig; 3, 10 i 17 de juny; 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol; 5, 12, 19 i 26 d'agost; i 2, 9, 19 i 23 de setembre 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. 
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4t.- Modificació núm. 1 del pressupost general de l'exercici 2016 – Aprovació inicial 
 
Pr Providència de l'Alcaldia de data 1 de setembre de 2016 s'inicia l'expedient per a l'aprovació de la 
modificació núm. 1 del pressupost general de l'exercici 2016, 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 1 del pressupost general de l'exercici de 2016 
de suplement de crèdit, per import de 130.000,00 €, que cal finançar mitjançant nous ingressos, d'acord amb 
el següent detall: 
 
Despeses a finançar 
Suplements de crèdit 
 
Partida Denominació Quantia 
011.911 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic  130.000,00 € 

 
Finançament 
Nous ingressos 
 
Partida Denominació Quantia 
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector 

públic 
 130.000,00 € 
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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. 
 
5è - Concertació d'un préstec a llarg termini – Aprovació 
 
Per Resolució de l'Alcaldia de data 13 der juny de 2016 s'inicia l'expedient per concertar una operació de 
crèdit a llarg  termini per a refinançar un préstec import de 130.000 euros. 
 
En execució del pressupost de la corporació, cal concertar una operació de crèdit per a refinançar el 
préstec següent 
 

 
Partida  Concepte  Import 

   011.911  Amortització de préstecs a 
llarg termini d'ens del sector 

públic 

 147.425,00 € 

 
Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la de Caixabank, S.A. 
 
El secretari interventor ha emès els corresponents informes. 
 
D'acord amb l'article 49 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) la substitució 
total o parcial d'operacions preexistents 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 Reial decret legislatiu 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, s'ajusta al compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb l'article 19.3 del TRLGEP, 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb Caixabank, 
S.A., per un import de 130.000,00 €, per a substituir totalment l'operació de crèdit existent amb l'Institut Català 
del Sòl (INCASOL), inclòs al pressupost vigent a la partida 011.911, concepte Amortització de préstecs a llarg termini 
d'ens del sector públic, import 147.425,00 euros. 
 
Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat Caixabank, S.A., el qual s'adjunta a aquest acord com 
a part integrant del mateix, amb les condicions financeres següents: 
 
Modalitat: Préstec. Amortització constant 
Finalitat: Refinançament préstec 
Import: 113.000,00 euros 
Venciment: 31/12/2022 
Índex: Euribor 1 mes 
Interès: Segons criteris Prudència Financera (PF juny 2016: Euribor 1M + 0,908%) 
Periodicitat revisió: Mensual 
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Comissió d'obertura: 0,00% 
Comissió d'estudi: 0,00% 
Comissió amortització anticipada: 0,00% 
Periodicitat pagament: Mensual 
Garantia: Les pròpies de l'acreditat 
Intervenció: Sense intervenció notarial (Intervenció per fedatari municipal) 
 
Tercer.- 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 Caixabank, S.A. 
 
6è – Atribució de les funcions de tresoreria al secretari interventor de l'Ajuntament – Aprovació 
 
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET: 
 
1. L'article 1.1 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels funcionaris amb habilitació 
de caràcter nacional, estableix que són funcions públiques necessàries en totes les Corporacions locals, la 
responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris d'administració local amb habilitació 
de caràcter nacional: 
 
a) La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. 
b) El control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, 
tresoreria i recaptació. 
 
2. L'article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, disposa que a les Corporacions locals de classe tercera, com 
és la d'aquest Ajuntament, la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació podrà ser atribuïda a membre de la Corporació o funcionari de la mateixa. 
 
De conformitat amb l'anterior, per acord plenari de data 26 de juny de 2015, aquest Ajuntament va nomenar 
tresorer al regidor de l'Ajuntament, Sr. Joan Pons i Mariné. 
 
3. El Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a 
l'economia, ha modificat l'article 92.bis.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
que queda redactat com segueix:  
 
"L'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional se subdivideix en les 
subescales següents: 
a) Secretaria, a la qual corresponen les funcions que conté l'apartat 1.a) anterior. 
b) Intervenció tresoreria, a la qual corresponen les funcions que conté l'apartat 1.b). 
c) Secretaria intervenció, a la qual corresponen les funcions que contenen els apartats 1.a) i 1.b)". 
 
La novetat ha estat eliminar a l'apartat 2.c) la frase “salvo la función de tesorería.” 
 
La Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques de la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) va publicar el mes d'octubre de 2015 uns “Criterios sobre la 
aplicación de la modificación del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local”, 
segons els quals la modificació de l'article 92 bis de la LRBRL implica que des de l'entrada en vigor del Reial 
decret llei 10/2015, això és des del 12 de setembre de 2015, els funcionaris pertanyents a la subescala de 
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Secretaria intervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de secretaria, comprensiva de la fe pública i 
l'assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i 
pressupostària, i de comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent ser realitzades aquestes funcions per 
Regidors. 
 
Segons els referits criteris, mentre no existeixi un desplegament reglamentari que reguli el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, el MINHAP considera que les funcions 
de tresoreria en els municipis de menys de 5.000 habitants podrà articular-se mitjançant alguna de les 
següents possibilitats: agrupació de tresoreria establerta per la respectiva Comunitat Autònoma; lloc de 
col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de caràcter nacional; la Diputació Provincial o entitats 
equivalents que assumeixin aquestes funcions mitjançant els seus serveis d'assistència tècnica; o, un altre 
funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a un altre municipi, acumulant 
les funcions amb el seu lloc habitual. 
 
No obstant això, cal tenir en compte el règim temporal i excepcional, que ha estat introduït per la disposició 
final segona de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, que ha modificat la disposició transitòria setena de la Llei 27/2013 
(LRSAL), vigent des de l'11 de juliol de 2015 i fins el 31 de desembre de 2016. Aquesta disposició transitòria 
setena ara disposa: 
 
1 . (...) Fins al 31 de desembre de 2016, excepte en cas de pròrroga per la corresponent Llei de pressupostos 
generals de l’Estat, excepcionalment, quan a les corporacions locals la població de les quals sigui inferior a 
20.000 habitants quedi acreditada, mitjançant informe al ple, la impossibilitat que les funcions de tresoreria i 
recaptació les exerceixi un funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, ja sigui amb 
caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació, les funcions esmentades les poden exercir funcionaris 
de carrera de la diputació provincial o entitats equivalents, d’acord amb el que preveu l’article 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, o quan quedi acreditat que això no és possible, funcionaris de carrera que prestin serveis 
a la corporació local. En tots dos casos, han de ser funcionaris de carrera i han d’actuar sota la coordinació de 
funcionaris del grup A1 de les diputacions provincials o entitats equivalents. (...)” 
 
D'acord amb tot l'exposat, i seguint els criteris del MINHAP, les funcions de Tresoreria d'aquest Ajuntament no 
poden seguir sent exercides pel Sr. Joan Pons i Mariné, 1r tinent d'alcalde de la corporació. Això implica haver 
d'articular el corresponent procediment per atribuir novament aquestes funcions a altra persona, sense deixar 
de garantir la continuïtat en el seu exercici. 
 
Davant d'aquest escenari, el propi MINHAP ha indicat, en els Criteris tantes vegades esmentats que, de forma 
transitòria, i per tal de garantir l'actuació de l'Ens local respectiu, mentre s'articuli alguna de les possibilitats 
assenyalades, la mateixa persona podrà realitzar les funcions de secretaria, d'intervenció i de tresoreria.  
 
El Ple d ela corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Atribuir amb efectes de data 1 d'octubre de 2016 les funcions de tresoreria al Sr. Josep Lluis Valero 
Nolla, secretari interventor d'aquest Ajuntament, de forma transitòria, i per tal de garantir l'actuació d'aquest 
Ajuntament mentre s'articula el procediment corresponent en els termes exposats als antecedents i fonaments 
de dret d'aquest acord, en règim de compatibilitat amb les funcions de secretaria i d'intervenció. 
 
Segon.- Habilitar al Sr. Josep Lluis Valero Nolla a realitzar totes les gestions que siguin necessàries per a 
efectuar els canvis de signatura en els comptes bancaris de l'Ajuntament. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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10è.- Precs i preguntes 
 
El regidor Miquel Borràs i Castañé, regidor de JpP-CP, demana que no es posin pilones en l'acera que s'acaba 
d'arranjar del carrer Muralla, però desprès de la resposta de l'alcaldessa que diu que són necessàries per a 
impedir que hi aparquin vehicles, com ja està succeint, ho accepta. 
 
També manifesta el seu acord en què es facin treure els armaris elèctrics del portal de la plaça Major. 
 
Seguidament, l'alcaldessa informa al Consistori que per al proper exercici de 2017 s'ha decidit no modificar 
cap ordenança fiscal. 
 
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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