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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 05/2017 
Caràcter: ordinària 
Data: 30 de juny de 2017 
Horari: de 20:00 a 20:15 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (PDeCAT) 
Joan Pons i Mariné, primer tinent d'alcalde (PDeCAT) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (PDeCAT) 
Judit Olivé i Torruella, regidora (PDeCAT) 
Esteve Obis i Torruella, regidor (PDeCAT) 
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. Presidenta, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Acta de la sessió del dia 12 de maig de 2017 – Aprovació 
 
S'aprova per cinc (5) vots a favor del grup PDeCAT i dues (2) abstencions del grup JpP-CP l'acta de la sessió 
celebrada el dia 12 der maig de 2017, 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 28 de març de 2017 i el dia 22 de juny de 2017 i numerats del 020//2017 al 066/2017, 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 31 de març; 7, 21 i 28 d'abril; 5, 
12, 19 i 26 de maig; 2, 9 i 16 de juny de 2017, 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.- Proposta de les dates de les festes locals per a l'any 2018 – 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 de Treball, Afers Socials i Famílies 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, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Proposar al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que les 
següents dates siguin fixades com a festes locals de Prades per a l'any 2018: 
 

− Dia 27 d'agost. Fires i festes 
− Dia 22 d'octubre. Festa Major 

 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 
 
5è.- Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei d'activitats  organitzades 
pel centre infantil – Aprovació provisional 
 
L'Ajuntament pretén establir l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei 
d'activitats  organitzades pel centre infantil, d’acord amb el que es disposa a l'article 15 i següents i a l'article 
127 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. 
 
El secretari interventor ha elaborat una proposta de l'ordenança fiscal esmentada. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l'establiment de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la 
prestació del servei d'activitats organitzades pel centre infantil. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord i el text de l'ordenança fiscal que s'hi annexa a informació pública durant un 
període de trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el BOP de Tarragona, per tal 
que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació, s'entendrà definitivament adoptat 
l'acord fins llavors provisional, publicant-se tot seguit en el BOP de Tarragona l'acord elevat a definitiu i el 
text íntegre de l'ordenança aprovada, moment en que entrarà en vigor. 
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6è.- Moció del grup municipal de PDeCAT per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals – 
Aprovació 
 
Tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària 
de l'Estat espanyol, es troben subjectes a un règim que limita severament la possibilitat de disposar del 
superàvit que generen en virtut d'una gestió pressupostària responsable. 
 
Els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el concepte ”inversió 
financerament sostenible” i, a més, es veuen obligats a generar nous ingressos per la mateixa quantia de la 
reinversió. A aquestes restriccions s'hi afegeix que, en no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals 
de l'Estat per a 2017, els ens locals encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions financerament 
sostenibles. 
 
El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat destinar el superàvit generat a les finalitats que 
considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge que va en detriment de la dotació de serveis 
i equipaments a la ciutadania de forma injustificada, atès el compliments dels objectius d'estabilitat 
pressupostària. 
 
Per aquest motiu es considera necessari que, dins del marc de l'estabilitat pressupostària, es permeti que els 
ens locals reinverteixen el superàvit de la forma que considerin més convenient segons les necessitats de la 
ciutadania i del territori afectats. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Instar el Govern de l'Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, per la via 
d'urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar 
nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat 
de vida de la ciutadania, amb l'únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, recolzant els 
acords adoptats en aquest sentit per la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
 
Segon.- Instar els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió de la tardana entrada en 
vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, la seva Disposició addicional noranta-
dosena estableixi que el termini temporal per poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els 
exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, es 
deixaria sense aplicació el contingut del paràgraf segon de l'apartat 5 de la Disposició Addicional setzena del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, en quant a la condició que la despesa executada l'any 2018 hagi d'estar compromesa l'any 2017, 
podent-se comprometre i executar la despesa durant els any 2017 i 2018. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Govern de l'Estat, als diferents grups del Parlament de Catalunya,  del 
Congrés de Diputats i del Senat, a l'ACM, a l'FMC i a la FEMP. 
 
El Ple, per cinc (5) vots a favor del grup de PDeCAT i dues (2) abstencions del grup de JpP-CP, APROVA la 
proposta. 
 
7è.- Precs i preguntes 
 
El portaveu del grup de JpP-CP, Sr. Llorenç Torruella i Ramiro, proposa que s'avanci la data en què se celebra 
la Festa de la Farigola. 
La Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa, li contesta que per al proper any tindran en compte la seva proposta. 
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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 
 
 
 
 
Josep Lluís Valero Nolla Lídia Bargas i Musoy 
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