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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 02/2017 
Caràcter: ordinària 
Data: 31 de març de 2017 
Horari: de 20:00 a 20:15 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) 
Judit Olivé i Torruella, regidora (CiU) 
Esteve Obis i Torruella, regidor (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. Presidenta, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Acta de la sessió del dia 10 de febrer de 2017 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 10 de febrer 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 30 de desembre de 2016 i el dia 23 de març de 20176 i numerats del 139/2016 al 018/2017, 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 13; 20 i 27 de gener; 3, 10, 17 i 
24 de febrer; 3, 10, 17 i 24 de març 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.- Coneixement del canvi de nom d'un grup polític 
 
El president de la corporació dóna compte al Ple que el grup polític municipal anomenat Convergència i Unió 
– CiU, integrat pels regidors següents: 
 
Lídia Bargas i Musoy 
Joan Pons i Mariné 
Joan Llurba i Borrull 
Judit Olivé i Torruella 
Esteve Obis i Torruella 
 
Ha comunicat la modificació de la seva denominació, que a partir d'ara serà Partit Demòcrata – PDeCAT. 
 
El Ple de la corporació se'n fa sabedor. 
 
5è.- Aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018 – Donar compte 
 
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 9 de març de 2017. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 017/2017 
 
ANTECEDENTS 
En data 9 de març de 2017 s'emet l'informe d'Intervenció relatiu a l'elaboració del pla pressupostari a mig 
termini, coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. L'article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF, enendevant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig 
termini en el que s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de 
conformitat amb la regla de la despesa. 
2.  L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un període mínim 
de 3 anys i que com a mínim han de contenir: 
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les respectives 
administracions públiques. 
b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució 
tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes 
per al període considerat. 
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. 
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les finances 
públiques. 
3. L'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina l'obligació de remetre anualment 
abans del 15 de març els plans pressupostaris a mig termini en els que s'enquadrarà l'elaboració dels seus 
Pressupostos anuals. 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, d'acord amb el següent detall: 
 

  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 
INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020 
Capítol 1 592.036 582.000 587.820 593.698 599.635 
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Capítol 2 7.511 8.000 8.000 8.000 8.000 
Capítol 3 404.354 941.706 405.671 405.671 405.671 
Capítol 4 283.818 381.499 176.600 176.600 176.600 
Capítol 5 24.678 24.475 24.598 24.721 24.844 
Ingressos corrents  1.312.397 1.937.680 1.202.689 1.208.690 1.214.750 
Capítol 6 0 25.000 0 0 0 
Capítol 7 6.929 240.820 0 0 0 
Ingressos de capital 6.929 265.820 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 0 0 0 0 0 
Ingressos financers 0 0 0 0 0 
INGRESSOS TOTALS  1.319.326 2.203.500 1.202.689 1.208.690 1.214.750 
            
DESPESES 2016 2017 2018 2019 2020 
Capítol 1 282.925 300.140 303.141 306.173 309.234 
Capítol 2 750.189 677.804 684.582 691.427 698.342 
Capítol 3 9.262 8.190 1.000 1.000 1.000 
Capítol 4 14.052 10.510 0 0 0 
Capítol 5 0 0 0 0 0 
Despeses corrents  1.056.427 996.643 988.723 998.600 1.008.576 
Capítol 6 147.505 1.138.200 0 0 0 
Capítol 7 0 0 0 0 0 
Despeses de capital 147.505 1.138.200 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 65.540 0 0 0 0 
Despeses financeres 65.540 0 0 0 0 
DESPESES TOTALS  1.269.472 2.134.843 988.723 998.600 1.008.576 

 
Segon.- Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 
Tercer.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla pressupostari a mig 
termini." 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
6è.- Moció del grup municipal de PDeCAT en condemna a la judicialització de la política per part de 
l'Estat Espanyol – Aprovació 
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anunciar el passat dilluns, dia 13 de març, la sentència 
segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. Un procés participatiu 
on hi van prendre part més de 2,3 milions de persones, i que va ser judicialitzat per part de l'Estat Espanyol. 
A Catalunya existeix una molt àmplia majoria social a favor del dret a decidir, i de la capacitat de Catalunya 
per organitzar un referèndum. A diferència d'altres països, l'Estat Espanyol ha vetat constantment aquest dret 
reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha comportat diverses 
conseqüències, la darrer de les quals és la sentència condemnatòria que ha fet pública avui el TSJC. 
 
Per altra banda, i tenint en compte que les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l'estat de dret 
per part de tots els Estats membres de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell d'Europa podrien demostrar 
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que el respecte a l'estat de dret i als valors democràtics són compromisos indefugibles pels seus membres i 
que activen els mecanismes dels que disposen quan consideren que en algun estat no són respectats.  
 
Per això, es proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar la sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. 
 
Segon.- Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que en nom del poble català, en 
el moment que sigui procedimentalment possible, presenti un recurs davant el Tribunal Europeu dels Drets 
Humans del Consell d'Europa per possible vulneració dels principis democràtics i de l'estat de dret. 
 
Tercer.- Instar des del món local a la Comissió europea per tal que iniciï el procediment previst a la "rule of 
law", per tal que s'activi l'article 7 del Tractat de la UE, que regula el procediment en cas de violació dels valors 
de la UE per un estat membre. 
 
El Ple, per cinc (5) vots a favor del grup de PDeCAT i dues (2) abstencions del grup de JpP-CP, APROVA la 
proposta. 
 
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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