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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 07/2017 
Caràcter: ordinària 
Data: 6 d'octubre de 2017 
Horari: de 20:00 a 20:30 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 8 de setembre 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 8 de setembre 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 27 de juny de 2017 i el dia 21 de setembre de 2017 i numerats del 067//2017 al 093/2017, 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 23 i 30 de juny, 7, 14, 21 i 28 de 
juliol, 4, 18, i 25 d'agost, 1, 9, 15 i 22 de setembre 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.-Suport al referèndum del dia 1 d'octubre de 2017  – Donar compte 
 
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 7 de setembre de 2017. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 090/2017 
 
Atesa l'aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per l'autodeterminació de 
Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat per a celebrar-lo en data 1 
d'octubre de 2017, 
L'alcaldessa de l'Ajuntament de  Prades, en exercici de les atribucions de representació, 
 
MANIFESTA: 
Primer-. El ple suport al Referèndum que s'ha convocat pel proper dia 1 d'octubre de 2017 i complir les 
previsions que es concreten a l'esmentada Llei. 
Segon.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que se 
celebri. 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)." 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
5è.- Projecte de construcció d'un dipòsit de 1.000 m3 i obres de connexió de les captacions principals 
al nou dipòsit i relació detallada de béns i drets afectats per l'execució del projecte esmentat – 
Aprovació inicial 
 
L'empresa PHILAE Enginyeria de Projectes, SL, per encàrrec d'aquest Ajuntament, ha redactat un projecte 
d'obres per a la construcció d'un dipòsit de 1.000 m3 i obres de connexió de les captacions principals al nou 
dipòsit, el qual ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals. 
 
En el projecte conté l'annex d'ocupació de terrenys en que hi consta la relació detallada de béns i drets afectats 
per l'execució del projecte i els plànols corresponents. 
 
L'article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d'obra pública, disposa que la tramitació del projecte d'obres de 
competència municipal s'ha de subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local i s'ha de 
sotmetre simultàniament al tràmit d'informació pública i notificació individual a les persones directament 
afectades, si escau, segons disposa l'article 31 de Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
El Secretari ha emès informe sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de construcció d'un dipòsit de 1.000 m3 i obres de connexió de les 
captacions principals al nou dipòsit, redactat per l'empresa PHILAE Enginyeria de Projectes, SL, amb un 
pressupost d'execució de 571.397,03 euros i un pressupost per a coneixement de l'administració de 
579.544,47 euros, i aprovar, alhora, de forma inicial, la relació detallada de béns i drets afectats per l'execució 
del projecte esmentat, i en el seu cas, susceptibles d'ocupació, que figura com annex en l'esmentat projecte. 
 
Segon.- Declarar la utilitat pública de l'execució del projecte esmentat, així com la necessitat d'ocupació dels 
béns i drets que apareixen identificats en la relació detallada a què fa referència l'apartat anterior a efectes 
d'expropiació i ocupació. 
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Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat –inclosa la relació detallada de béns i drets afectats que en forma 
part– a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, per tal que s'hi puguin presentar les al·legacions 
que es considerin pertinents. 
 
Quart.- Notificar individualment aquests acords a les persones directament afectades, titulars dels béns i drets 
que s'hagin d’ocupar. 
 
Cinquè.- Delegar en l'Alcaldia l'aprovació definitiva del projecte de construcció d'un dipòsit de 1.000 m3 i 
obres de connexió de les captacions principals al nou dipòsit i de la relació detallada de béns i drets afectats 
per l'execució del projecte esmentat. 
 
6è.- Compte general de la corporació de l'exercici pressupostari 2016 – Aprovació  
 
En data 5 de juliol de 2017 l'alcaldessa va resoldre iniciar la tramitació administrativa del compte general i 
sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l'emissió de l'informe d'intervenció preceptiu. 
 
En data 7 de juliol de 2017 el secretari interventor va emetre informe favorable relatiu al compte general de la 
corporació corresponent a l'exercici de 2016, les principals conclusions del qual són les següents: 
 
1. L'entitat local presenta un situació d'equilibri patrimonial, en què els actius no corrents estan totalment 
finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de 245.572,30 euros. 
 
2. L'entitat local presenta un situació d'equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses 
generals de 443.985,43 euros. La gestió de la tresoreria presenta un superàvit anual de 168.486,19 euros. 
 
3. La gestió pressupostària de l'entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 41.852,62 euros, un 
grau d'execució del pressupost de despeses del 60% i d'ingressos del 62%. 
 
4. En relació als compliments de l'objectiu d'estabilitat, regla de la despesa i deute viu de l'ens local, aquest 
presenta una capacitat de finançament de 80.652,72 euros, un incompliment de la regla de la despesa de -
89.420,49 euros, un rati de deute viu de 25,53% i un PMP del darrer trimestre de 2016 de -2,80 dies. 
 
5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s'han seguit les bases d'execució del 
pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; regles 44 i següents del SICAL/normal de 
comptabilitat i 45 i següents del simplificat. 
 
En data 14 de juliol de 2017 l'Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes. 
 
En data 4 d'agost de 2017 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar favorablement 
sotmetre al Ple de la corporació l'aprovació del compte general. 
 
En data 21 de setembre de 2017 el secretari va certificar que el Compte General es va exposar al públic 
durant el termini del 18 d'agost de 2017 al 20 de setembre de 2017 i que durant el termini d'exposició pública 
no s'han presentat objeccions o reclamacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració local, i altres 
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
El Ple de la corporació, per cinc (5) vots a favor del grup PDeCAT, un (1) vot a favor del Sr. Llorenç Torruella 



 
AJUNTAMENT DE PRADES 

 

PO 06.10.2017/Pàg. 4 

Ramiro i una (1) abstenció del Sr. Miquel Borràs i Castañé, ambdós del grup JpP-CP, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l'exercici 2016, integrats pels següents 
documents comptables: 
 
- Balanç de situació: en tancar l'exercici hi ha un actiu de 6.583.888,24 euros, un passiu de 6.583.888,24 
euros i un resultat de l'exercici de 245.572,30 euros. 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l'exercici presenta un resultat de 245.572,30 
euros. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l'exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 216.777,45 euros, 
unes obligacions pendents de pagament de 56.537,12 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 41.852,62 
euros. 
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l'exercici, es parteix d'un 
patrimoni net de 5.872.586,46 euros i al final de l'exercici hi ha un patrimoni net de 6.111.940,11 euros. 
- Estat de fluxos d'efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l'exercici de manera 
que partint d'unes existències inicials de 15.860,48 euros i s'arriba a unes existències finals de 184.346,67 
euros 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el compte de 
resultat econòmic patrimonial i en l'estat de liquidació del pressupost. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d'arqueig de les existències en caixa a fi d'exercici de l'entitat local: en tancar l'exercici hi ha unes 
existències finals de 184.346,67 euros. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de l'entitat 
local, a fi d'exercici. 
 
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic 
2016, a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que determinen els articles mencionats en la part 
expositiva. 
 
7è.- Ordenança de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal – Aprovació 
 
La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) té com 
a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones físiques i, especialment, el seu 
honor i la intimitat personal i familiar. 
 
En aquest sentit i amb l'objectiu de posar a l'abast dels ciutadans la informació necessària per a l'exercici 
efectiu d'aquests drets, l'article 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de 
les administracions públiques que continguin dades de caràcter personal sols es pot dur a terme per virtut de 
l'aprovació de disposició general publicada en el diari oficial corresponent. 
 
A l'apartat 2 del mateix article 20 de la LOPD i a l'article 54 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s'aprova el Reglament que desplega la LOPD, es detalla la informació mínima que ha de contenir la 
disposició de creació o modificació dels fitxers, per tal de facilitar als ciutadans l'exercici dels drets d'accés, 
cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades personals que la mateixa Llei preveu. 
 
Per últim, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer, l'article 39 de 
la mateixa LOPD estableix l'obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
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ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l'ordenança de creació dels fitxers que es detallen a continuació: 
1. Padró d'habitants 
2. Registre d'entrades i sortides 
3. Serveis municipals 
4. Comptabilitat 
5. Serveis tècnics 
6. Personal 
7. Gestió tributària 
 
Segon.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de la disposició de creació 
i dels annexos que l'acompanyen. 
 
Tercer.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades de Catalunya, depenent de 
l'Agencia Catalana de Protecció de Dades, de la creació dels fitxers relacionats en el punt primer d'aquesta 
Resolució. 
 
8è.- Moció del grup municipal PDeCAT de condemna de la violència i repressió efectuada per part de 
la policia el diumenge 1 d'octubre a Catalunya  – Aprovació 
 
El diumenge 1 d'octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d'un Estat espanyol 
repressor que ha exercit una dura violència davant d'uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot 
restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l'actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent 
d'uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l'estat de setge i por. 
Per aquest motiu es proposa al Ple de la corporació d'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per l'Estat espanyol, 
emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l'únic que volien és decidir i 
exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l'Estat que van provocar més de 900 ferits, 
quatre d'ells ingressats en centres hospitalaris. 
 
Segon.- Donar tot els recolzament i suport a les persones ferides durant les càrregues policials d'ahir a 
Catalunya. 
 
Tercer.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats de 
manera expressa per impedir l'exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les 
llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l'Estat assumeixi totes les 
responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d'aquesta brutal repressió. 
 
Quart.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un dels 
principals responsables per l'actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts 
col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi. 
 
Cinquè.- Reconèixer l'actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de persones que 
aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l'estat de terror que va voler imposar l'Estat espanyol, i 
als qui se'ls va usurpar el vot ja dipositat dins d'urnes requisades. 
 
Sisè.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional perquè els 
catalans tenim dret a decidir el nostre futur. 
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Setè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d'allò que 
decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 
 
Vuitè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de 
l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present 
moció. 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
9è.- Precs i preguntes 
 
No es 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 
 
 
 
 
Josep Lluís Valero Nolla Lídia Bargas i Musoy 
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