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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 06/2017 
Caràcter: extraordinària 
Data: 8 de setembre de 2017 
Horari: de 20:05 a 20:20 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) 
 
Excusen l'absència: 
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 cinc 
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 30 de juny de 2017 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 30 de juny 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.- Línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2018 – Donar compte 
 
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 31 d'agost de 2017. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 088/2017 
ANTECEDENTS 
1. El 31 de març de 2017 el Ple de la corporació va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 
2017-2019. 
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l'alcaldessa va sol·licitar informe a la Intervenció 
Municipal de la informació necessària per a determinar les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 
2018. 
3. En data 25 d'agost de 2017, l'Interventor va emetre informe sobre les línies fonamentals del pressupost 
proposades per l'Alcaldia. 
FONAMENTS JURÍDICS 
1. L'article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
pressupostària disposa que abans de l'1 d'octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a 
efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea. 
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2. L'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel 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, les corporacions locals tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:  

• Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats financers. 
• L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
• La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses de les línies 

fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes.  

• 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. 

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera de les 
corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 
4. L'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Determinar les línies fonamentals del pressupost d'acord amb el següent detall: 

PREVISIÓ
INGRESSOS 2018
Capítol 1 587.870,35
Capítol 2 8.000,00
Capítol 3 409.741,61
Capítol 4 254.323,21
Capítol 5 24.719,65
Ingressos corrents 1.284.654,82
Capítol 6 0,00
Capítol 7 12.700,00
Ingressos de capital 12.700,00
Capítol 8 0,00
Capítol 9 0,00
Ingressos financers 0,00
INGRESSOS TOTALS 1.297.354,82

DESPESES 2018
Capítol 1 303.133,60
Capítol 2 684.577,31
Capítol 3 2.080,00
Capítol 4 14.999,38
Despeses corrents 1.004.790,29
Capítol 5 0,00
Fons de contingència 0,00
Capítol 6 200.000,00
Capítol 7 0,00
Despeses de capital 200.000,00
Capítol 8 0,00
Capítol 9 47.215,90
Despeses financeres 47.215,90
DESPESES TOTALS 1.252.006,19  
Segon.- Les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2018: 

a) contemplen el compliment de l'estabilitat pressupostària 
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b) contemplen el compliment de la regla de la despesa 
c) contemplen el compliment de l'equilibri pressupostari  
d) contemplen el compliment de l'anivellament pressupostari 
e) contemplen el compliment de l'objectiu del deute 

Tercer.- Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de l'exercici 2017 són les 
següents: 

  PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ 
INGRESSOS 2017 2017-2018 2018 
Capítol 1 564.065.89 4,22% 587.870.35 
Capítol 2 4.987.24 60,41% 8.000,00 
Capítol 3 368.060,69 11,32% 409.741,61 
Capítol 4 235.702,70 7,90% 254.323,21 
Capítol 5 11.010,00 124,52% 24.719,65 
Ingressos corrents  1.183.826,52 8,52% 1.284.654,82 
Capítol 6 0,00  0,00 
Capítol 7 6.000,00 111,67% 12.700,00 
Ingressos de capital 6.000,00 111,67% 12.700,00 
Capítol 8 0,00   0,00 
Capítol 9 116.387,94 -100,00% 0,00 
Ingressos financers 116.387,94 -100,00% 0,00 
INGRESSOS TOTALS  1.306.214,46 -0,68% 1.297.354,82 
        
DESPESES 2017 2017-2018 2018 
Capítol 1 263.800,89 14,91% 303.133,60 
Capítol 2 645.949,53 5,98% 684.577,31 
Capítol 3 13.400,00 -84,48 2.080,00 
Capítol 4 14.785,00 1,45% 14.999,38 
Despeses corrents  937.935,42 7,13% 1.004.790,29 
Capítol 5     0,00 
Fons de contingència     0,00 
Capítol 6 127.000,00 57,48% 200.000,00 
Capítol 7 0,00   0,00 
Despeses de capital 127.000,00 57,48% 200.000,00 
Capítol 8 0,00   0,00 
Capítol 9 161.281,45 -70,72% 47.215,90 
Despeses financeres 161.281,45 -70,72% 47.215,90 
DESPESES TOTALS  1.226.216,87 2,10% 1.252.006,19 
    
Ajustos SEC -15.890,74  -30.485,58 
Capacitat/Necessitat de finançament 109.000,36   62.078,95 
Deute viu a 31/12 358.381,68 -45,00% 197.100,23 
A curt termini 161.281,45 -70,72% 47.215,90 
Allarg termini 197.100,23 -23,96% 149.884,33 
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Ràtio de deute viu /Ingressos 
corrents 0,30 -49,32 0,15 

Quart.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que se celebri. 
Cinquè.- Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, per donar compliment a 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 assabentat. 
 
3r.- Decret de l'Alcaldia núm. 085/2017 – Ratificació 
 
Vist el Decret de l'Alcaldia núm.085/2017, del dia 28 de juliol de 2017, pel qual s'aprova el Conveni per a la 
cessió d'ús d'un espai de la finca situada al carrer Onze de Setembre, núm. 1, del municipi de Prades, propietat 
de l'Ajuntament de Prades, a favor d'Ivemon Ambulàncies Egara, SL 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
RATIFICAR el decret de l'Alcaldia número 085/2017, del dia 28 de juliol de 2017. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 085/2017 
 
S'examina l'esborrany del Conveni per a la cessió d'ús d'un espai de la finca situada al carrer Onze de 
Setembre, núm. 1, del municipi de Prades, propietat de l'Ajuntament de Prades, a favor d'Ivemon 
Ambulàncies Egara, SL. 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Conveni per a la cessió d'ús d'un espai d ela finca situada al carrer Onze de Setembre, núm. 1, del 
municipi de Prades, propietat de l'Ajuntament de Prades, a favor d'Ivemon Ambulàncies Egara, SL. 
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que se celebri." 
 
4t.- Liquidació del Pressupost de 2016 – Informació 
 
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 5 de juliol de 2017. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 070/2017 
 
1. ANTECEDENTS 
1.1. En data 23 de juny de 2017 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació. 
1.2. En data 23 de juny de 2017 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del 
pressupost del 2016. 
1.3. En data 30 de juny de 2017 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats obtinguts 
a la liquidació. 
1.4. En data 30 de juny de 2017 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del compliment 
del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2016. 
1.5. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016, a 31 de desembre del mateix exercici s'obté el 
resultat següent: 
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1.5.1. Pressupost de despeses: 
1. Exercici en curs 
Pressupost inicial de despeses: 1.995.000,00 € 
Modificacions de despeses: 133.604,55 € 
Pressupost definitiu de despeses: 2.128.604,55 € 
Despeses compromeses: 1.289.980,77 € 
Obligacions reconegudes netes: 1.286.920,44 € 
Pagaments ordenants: 1.230.383,32 € 
Pagaments realitzats: 1.230.383,32 € 
Obligacions pendents de pagament: 56.537,12 € 
2. Exercicis tancats 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici: 18.755,70 € 
Modificacions: 0,00 € 
Pagaments realitzats: 10.084,18 € 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici: 8.671,52 € 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 65.208,64 € 
 
1.5.2. Pressupost d'ingressos: 
1. Exercici en curs 
Pressupost inicial d'ingressos: 1.995.000,00 € 
Modificacions d'ingressos: 133.604,55 € 
Pressupost definitiu d'ingressos: 2.128.604,55 € 
Drets reconeguts: 1.334.669,06 € 
Drets anul·lats: 5.212,06 € 
Drets cancel·lats: 683,94 € 
Drets reconeguts nets: 1.328.773,06 € 
Recaptació total: 1.116.866,86 € 
Devolució d'ingressos: 4.871,25 € 
Recaptació neta: 1.111.995,61 € 
Drets pendents de cobrament: 216.777,45 € 
 
2. Exercicis tancats 
Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici: 564.060,66 € 
Modificacions: -17.490,83 € 
Recaptació: 269.016,25 € 
Drets pendents de cobrament al final de l'exercici: 277.553,58 € 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 494.331,03 € 
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1.5.3. Resultat pressupostari de l'exercici: 
 

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 1.321.844,49 1.059.490,16 262.354,33
b. Altres operacions no financeres 6.928,57 160.404,50 -153.475,93
1. Total operacions no financeres (a+b) 1.328.773,06 1.219.894,66 108.878,40
2. Actius financers 0,00 0,00 0,00
3. Passius financers 0,00 67.025,78 -67.025,78
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1.328.773,06 1.286.920,44 41.852,62
AJUSTOS:

0,00
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 41.852,62

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

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 
  

 
 
1.5.4. Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació: 
(1) + FONS LÍQUIDS: 184.346,67 € 
(2) + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT: 517.262,56 € 
 + del pressupost corrent 216.777,45 
 + de pressupostos tancats 277.553,58 
 + d'operacions no pressupostàries 22.931,53 
 (3) – OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT: 127.933,02 € 
 + del pressupost corrent 56.537,12 
 + de pressupostos tancats 8.671,52 
 + d'operacions no pressupostàries 62.724,38 
 (4) + PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ: 776,13 € 
 – cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva -293,34 
 + pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 482,79 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3 + 4): 574.452,34 € 
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT: 130.466,91 € 
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 0,00 € 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I – II – III): 443.985,43 € 
 
1.5.4. Romanents de crèdit: 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 0,00 €. Estan formats pels romanents d'incorporació obligatòria i 
voluntària. Els d'incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, 
a l'epígraf III. Excés de finançament afectat. 
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost. 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o 
superàvit pressupostari. 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost  s'obté, per diferència 
entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos 
motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 80.625,82 € d'acord amb el següent detall: 
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Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 1.328.773,06 
Despeses no financeres 1.219.894,66 
Superàvit no financer 108.878,40 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació -30.461,93 
PTE 2.096.04 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  -113.31 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 1.300.407,17 
Despeses ajustades 1.219.781,35 
Capacitat de finançament 80.625,82 

 
1.7. Compliment de la regla de la despesa. 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà 
comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2015 amb aquell que es desprèn de la liquidació de 
2016. 
La despesa computable de l'exercici 2016 serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de 
la despesa finançada amb fons finalistes procedents d'Administracions Públiques i transferències vinculades 
als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades 
amb superàvit de la liquidació del 2015 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la 
"Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals", de la IGAE. 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual aplicarem la taxa de referència 
de creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola que del 2015 al 2016 és del 1,8% i, si s'escau, 
afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost 2016 
compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local no compleix la Regla de la 
despesa amb un marge de -89.420,49 €. 
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Concepte
Liquidació exercici 

2015
Liquidació exercici 

2016

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
1.387.710,21 1.210.685,10

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres 
segons el SEC)

0,00 0,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens 
local.

0,00 0,00

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00
+Aportacions de capital. 0,00 0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents 
d'aplicar a pressupost.

0,00 0,00

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el 
marc de les Associacions público privades.

0,00 0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00
+/-Arrendament financer. 0,00 0,00
+Préstecs 0,00 0,00

-Inversions realitzades per la Corporació local 
per compte d'altres Administracions Públiques

0,00 0,00

Despeses no financeres en termes SEC 
excepte interessos del deute

1.387.710,21 1.210.685,10

-Pagaments per transferències (i altres 
operacions internes) a altres ens que integren la 
Corporació Local

0,00 0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques

375.941,60 117.752,17

Unió Europea 0,00 0,00
Estat 0,00 0,00

Comunitat Autònoma 213.576,59 25.919,17
Diputacions 114.368,45 78.371,60

Altres Administracions Públiques 47.996,56 13.461,40
- Transferències per fons dels sistemes de 
finançament

0,00 0,00

 - Inversió financerament sostenible 
finançada amb superàvit de la liquidació

26.000,00 0,00

Total despesa computable a l'exercici (1) 985.768,61 1.092.932,93
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,018
Despesa computable incrementada per la 
taxa de referència  

1.003.512,44

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3)

0,00

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3)

0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. 
n-1) (4)

1.003.512,44

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici 
n) (5)

1.092.932,93

Marge d'incompliment -89.420,49
% Variació de la despesa computable (5-1/1) 10,87%

Altres
0,00 0,00
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1.8. Anàlisi de l'objectiu de sostenibilitat. 
 
1.8.1. Deute públic: 
L'article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l'administració local. 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. No 
obstant això, els límits d'endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és 
a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats 
El volum de deute viu estimat a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats 
minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 
    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 1.321.844,49 
2 (-) CCEE 0,00 
3 (-) QQUU  0,00 
4 (-) ALTRES 0,00 
5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 1.321.844,49 
6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 268.852,50 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 68.656,79 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 25,53% 

 
2.8.2 Període mig de pagament 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -2,80 dies. 
 
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. Atesa la nova redacció de l'article 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit 
pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest 
es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos 
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició addicional 
sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
6. 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. 
7. 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 2016, que en termes consolidats figura a la part 
d'antecedents i que s'adjunta en annex amb el corresponent detall. 
2. Elaborar i aprovar un pla economicofinancer formulat per a l'any en curs i el següent per corregir el 
desequilibri. 
3. Donar compte al Ple de l'aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques." 
 
El Ple de la corporació es dóna per informat. 
 
5è. Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Prades per a la prestació dels serveis d'assistència 
tècnica en l'àmbit d'arquitectura, urbanisme i d'enginyeria, a subscriure amb el Consell Comarcal del 
Baix Camp – Aprovació 
 
L’Ajuntament està interessat a obtenir del Consell Comarcal del Baix Camp l’assistència tècnica en l’àmbit 
d’arquitectura, urbanisme i d’enginyeria a través de l’assessorament i suport tècnic i administratiu. 
 
Per concretar i definir aquestes relacions de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament, ambdues 
entitats locals estimen adient aprovar i formalitzar un conveni administratiu. 
 
S'examina l'esborrany del Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Prades per a la prestació dels serveis 
d'assistència tècnica en l'àmbit d'arquitectura, urbanisme i d'enginyeria, a subscriure amb el Consell Comarcal 
del Baix Camp. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Encarregar al Consell Comarcal del Baix Camp la gestió de les funcions d’assistència tècnica en 
l’àmbit d’arquitectura, urbanisme i enginyeria. 
 
Segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Prades per a la prestació dels serveis 
d'assistència tècnica en l'àmbit d'arquitectura, urbanisme i d'enginyeria, a subscriure amb el Consell Comarcal 
del Baix Camp. 
 
Tercer.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni. 
 
6è. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Prades per al 
servei d'assessorament i suport informàtic – Aprovació 
 
L’Ajuntament està interessat en la renovació i actualització de l’encàrrec de gestió per a la prestació als 
municipis de la comarca dels serveis d’assessorament i suport informàtic. 
 
S'examina l'esborrany del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament 
de Prades per al servei d'assessorament i suport informàtic. 
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El Ple de la corporació, unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de 
Prades per al servei d'assessorament i suport informàtic. 
 
Segon.- Adherir-se, a més a més del NIVELL A, al NIVELL B Serveis d'assistència avançada del Conveni. 
 
Tercer.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni. 
 
7è.- Massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat per a l'exercici 2017 – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Provisió de l'Alcaldia de data 18 d'agost de 2017, es va ordenar la iniciació d'expedient per a 
l'acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat corresponent a 
l'exercici corrent, alhora que es disposava l'emissió d'informe per part de la Secretaria intervenció. 
 
2. El Pressupost d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2017 va ser aprovat inicialment pel Ple en acord de data 
30 de desembre de 2016, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, en 
data 6 de febrer de 2017. 
 
3. En data 25 d'agost de 2017 s'ha emès l'informe de Secretaria Intervenció, sobre el procediment legal 
aplicable, en el que s'acredita que l'import d'aquesta massa salarial del personal laboral de l'Entitat ascendeix 
a 154.132,81 €, i que aquest import no s'ha incrementat respecte del meritat per aquest personal en l'exercici 
2016, considerat en termes d'homogeneïtat pels dos períodes de comparació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local (LBRL), 
introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a 
les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local 
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat. 
 
2. L'article 18, apartat quatre, de la Llei 3/2017, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 
2017, disposa que la massa salarial del personal laboral, que està integrada pel conjunt de les retribucions 
salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades per aquest personal en 2017, s'incrementarà 
l'1 per cent respecte a les vigent a 31 de desembre de 2016, en termes d'homogeneïtat pels dos períodes 
objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la 
Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions 
motivades per trasllats, suspensions o acomiadament. 
 
3. Aquesta aprovació s'ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació al 
Pressupost anual i a la plantilla de personal, l'aprovació de les quals correspon a aquest òrgan municipal 
d'acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada 
per Decret Legislatiu 2(2003, de 28 d'abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d'Hisendes Locals, Text Refós aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l'excepció prevista a la disposició addicional 
16nà LBRL, introduïda per l'esmentada LRSL. 
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4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la 
província en el termini de vint dies, conforme l'apartat 3 d'aquest article 103.bis LBRL. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat,  
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d'aquesta Entitat per a l'exercici 2017, la qual, en 
termes d'homogeneïtat amb la meritada en 2016 per aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, 
ascendeix a la quantitat de 154.132,81 €. 
 
Segon.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província. 
 
8è.- Pla economicofinancer 2017-2018 – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
1- Pel Provisió de l'Alcaldia de data 20 de juliol de 2017 s'inicia l'expedient per a l'aprovació del pla 
economicofinancer, d'un any, per al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, l'objectiu del deute 
públic i la regla de la despesa. 
 
2- La liquidació del pressupost de l'exercici 2016 aprovada no assoleix la regla de la despesa. 
 
3- Els serveis econòmics municipals de la Diputació de Tarragona han emès el corresponent informe. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l'article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
les Entitats Locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat pressupostària, l'objectiu de deute públic o la 
regla de la despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i 
el següent. 
 
De conformitat a l'article 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s'han de presentar al Ple per 
l'aprovació en el termini d'un mes des de l'incompliment. L'òrgan competent disposa de dos mesos com a 
màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de 
l'incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans economicofinancers seran retuts a la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests 
plans la mateixa publicitat  que l'establerta per les Lleis per als Pressupostos de l'entitat. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, en els termes de l'article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, el pla economicofinancer que aconsegueix l'estabilitat durant l'any en 
curs i el següent, detall del qual figura a l'annex. 
 
Segon.- Trametre còpia del pla economicofinancer a la Direcció General de Política Financera, Assegurances 
i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP. 
 
Tercer.- Comunicar el Pla aprovat al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mitjançant 
l'aplicació PEFEL2 o mitjançant l'adreça de correu electrònic incidencias.pefel@minhafp.es, segons 
s'escaigui. 
 

mailto:incidencias.pefel@minhafp.es
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Quart- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
9è.- Moció del grup municipal PDeCAT perquè l'Ajuntament de Prades s'adhereixi al programa 
d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions 
socials  – Aprovació 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El desplegament de les competències de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) forma part del Pla de Govern 
de l'XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l'administració 
tributària del segle XXI, amb un model d'administració més propera i una relació de confiança entre 
administració i ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l'ATC dels mecanismes que li han de 
permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves fases, així com 
ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, 
segons el marc competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de 
l'Agència Catalana de Protecció social, que ha de ser l'ens que gestioni en el futur el gran gruix de la protecció 
social que sigui competència de la Generalitat de Catalunya en cada moment. 
 
L'adequació de l'estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda catalana i de l'Agència de 
Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a 
què ha de fer front una administració moderna. 
 
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una estratègia d'optimització, 
homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació i pagament dels tributs estatals i les 
cotitzacions socials que les administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social (TGSS). L'objectiu principal 
és facilitar els processos i millorar l'eficiència de tots els agents implicats en base al component tecnològic i 
les economies d'escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració. 
 
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat 
mitjançant Acord de Govern de 25 d'abril de 2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 
2017. 
Atès que segons l'article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària, li corresponen a l'ATC 
les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra 
fórmula jurídica establerta per la normativa vigent. 
 
Atès que l'Agència Catalana de Protecció social serà l'encarregada de la tramitació de les cotitzacions socials 
a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui creada correspon a la Direcció General de Protecció 
Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s'està desplegant una intensa col·laboració de l'administració 
tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de les administracions locals del nostre país, amb la voluntat 
de prestar servei, de cercar economies d'escala i de millorar l'eficiència del conjunt de les administracions 
tributàries catalanes. 
 
Atès que el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat permet l'adhesió voluntària de tots 
els ens locals i les entitats del seu sector públic que en vulguin formar part. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de la corporació d'adopció dels següents 
 
ACORDS 
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Primer.- Que l'Ajuntament de Prades subscrigui amb l'Agència Tributària de Catalunya el Conveni que 
s'adjunta com a annex I, per a l'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels 
tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària. 
 
Segon.- Que l'Ajuntament de Prades subscrigui amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 
Conveni que s'adjunta com a annex II, per a l'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de 
Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Tercer. Traslladar l'acord d'adhesió al programa a les entitats que depenen d'aquest ens per impulsar la 
subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials 
locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que 
formi part del sector públic d'aquest Ajuntament. 
 
Quart. Comunicar a la Secretaria d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria General de Treball, 
Afers Socials i Famílies, així com a les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació 
de Municipis per la Independència) l'aprovació de la present moció. 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, el president 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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