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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 01/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 11 de gener de 2013 
Horari: de 20:08 a 20:36 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
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. 
 
1r.- Actes de la sessions dels dies 11 d'octubre, 29 d'octubre, 5 de desembre i 31 de desembre de 
2012 – Aprovació 
 
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 11 d'octubre, 29 d'octubre, 5 de 
desembre i 31 de desembre de 2012, 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, a les 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 17 d'octubre de 2012 i el dia 31 de desembre de 2012 i numerats del 086/2012 al 130/2012, 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.- Expedient de reconeixement extrajudicial – Aprovació 
 
Per Providència de l'Alcaldia de data 2 de gener de 2013 es va iniciar l'expedient per a aprovar i 
comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
El regidor d'Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 3 de gener de 2013. 
 
El secretari interventor ha emès l'informe preceptiu, en sentit favorable. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
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ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 190.512,08 €. El detall 
individualitzat dels crèdit reconeguts és el següent: 
 

Exercici Proveïdor Concepte Import Partida 
pressupostària 
exercici vigent 

2008 
 
 
2009 

Institut Català del Sòl 
 
 
Institut Català del Sòl 

Urbanització de la plaça 
Major de Prades 
 
Urbanització de la plaça 
Major 

80.000,98 € 
 
 

110.511,10 € 

1.75300 
 
 
1.75300 

 
TOTAL …………………………………………………..........................190.512.08 € 
 
Segon.- Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d'aquestes obligacions 
al pressupost de l'exercici corrent. 
 
4t.- Pressupost de la Corporació i plantilla de personal per a l'exercici 2013 – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
L'alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2013. 
 
El secretari-interventor de l'Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a l'expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s'ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 11 i següents de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2013, d'acord amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, la regla de la despesa i l'objectiu del deute públic el qual, resumit per capítols, és el següent: 
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INGRESSOS Pressupost de l'entitat 

A) OPERACIONS CORRENTS 
1.Impostos directes 
2.Impostos indirectes 
3.Taxes i altres ingressos 
4.Transferències corrents 
5.Ingressos patrimonials 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.Alienació d'inversions reals 
7.Transferències de capital 
8.Actius financers 
 
C) OPERACIONS FINANCERES 
9.Passius financers 

 
519.000,00 

6.000,00 
678.294,64 
247.400,00 
21.510,00 

 
 

0,00 
253.283,28 

0,00 
 
 

190.512,08 

INGRESSOS TOTALS 1.916.000,00 

 
 

DESPESES Pressupost de l'entitat 

A) OPERACIONS CORRENTS 
1.Despeses de personal 
2.Despeses en béns corrents i 
serveis 
3.Despeses financeres 
4.Transferències corrents 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.Inversions reals 
7.Transferències de capital 
 
C) OPERACIONS FINANCERES 
8.Actius financers 
9.Passius financers 

 
269.800,00 

 
642.212,15 
28.500,00 
19.110,00 

 
 

686.694,00 
190.512,08 

 
 

0,00 
79.171,77 

DESPESES TOTALS 1.916.000,00 

 
Segon. Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el pressupost. 
 
Quart. Aprovar les bases d'execució del pressupost general. 
 
Cinquè. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran 
presentar-hi reclamacions. 
 
Sisè. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen 
l'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 del Reial 
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
5è.- Conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública entre 
l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Ajuntament de Prades – Aprovació 
 
S'examina l'esborrany Conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública 
entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Ajuntament de Prades, el qual té com a finalitat l'assumpció 
per part de l'esmentada Agència de la prestació dels serveis mínims de salut pública que són competència 
dels ens locals. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar Conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública 
entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Ajuntament de Prades. 
 
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni. 
 
6è.- Derogació de l'ordenança fiscal núm. T-18 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del 
domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil – Aprovació 
 
En data 16 de juliol de 2009 aquest Ajuntament de Prades va aprovar l'ordenança fiscal núm. T-18 
reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses 
explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 
número 259, de data 11 de novembre de 2009. 
 
El dia 12 de juliol de 2012 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentència en els 
assumptes acumulats C-55/11, 57/11 i 58/11, corresponents a les qüestions prejudicials promogudes pel 
Tribunal Suprem en els recursos de cassació núm. 4307/2009, 1085/2010 i 861/2009. Aquests recursos 
s'interposaren en impugnació de la validesa d'ordenances fiscals reguladores de taxes per l'aprofitament del 
domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil dels ajuntaments de Santa 
Amàlia (Badajoz), Tudela (Navarra) i Torremayor (Badajoz). 
 
Així mateix, les qüestions prejudicials esmentades van propiciar que el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya suspengués, sistemàticament, la tramitació dels recursos contenciosos administratius interposats 
contra anàlogues ordenances fiscals aprovades per municipis de l'àmbit territorial de competència d'aquest 
òrgan jurisdiccional, entre els quals es troba el recurs núm. 11/2010, que impugna l'ordenança fiscal 
d'aquest ajuntament. 
 
Així doncs, segons la Sentència del TJUE, els ajuntaments només podran cobrar taxes municipals per l'ús 
privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal, en raó de l'explotació de serveis de telefonia 
mòbil, a les operadores de xarxes de telecomunicacions titulars d'instal•lacions però no a les operadores 
que no siguin titulars d'aquestes xarxes. 
 
Per la seva banda, el Tribunal Suprem aplica per primera vegada aquest pronunciament del TJUE en les 
sentències de 10 i 15 d'octubre de 2012 que estimen, respectivament, els recursos de cassació núm. 
4307/2009 i 1085/2010, cassant les sentències recorregudes i anul•lant determinats preceptes de les 
ordenances fiscals impugnades. Els preceptes anul•lats es refereixen a la delimitació del fet imposable, la 
determinació del subjecte passiu i la quantificació de la taxa, que son els elements essencials del tribut. 
 
Cal precisar també que, si bé les sentències del Tribunal Suprem afecten dues ordenances fiscals 
concretes, no es pot obviar que creen una doctrina que han seguit totes les sentències posteriors del 
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Tribunal Suprem en anàlegs recursos de cassació que discutien el mateix tipus d'ordenances fiscals de 
municipis d'arreu del territori espanyol. A banda d'això, s'ha de tenir en compte que la resolució del TJUE, 
de 12 de juliol de 2012, obliga els tribunals nacionals a interpretar la norma de conformitat amb allò que s'hi 
decideix. 
 
Consegüentment, és procedent derogar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial 
del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 259, de data 11 de novembre de 2009, atès que la 
recent jurisprudència que s'exposa priva de la validesa jurídica a l'empara de la qual s'havia aprovat aquesta 
ordenança fiscal. 
 
És competència del Ple municipal adoptar l'acord de derogació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de 
telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 259, de data 11 de 
novembre de 2009, de conformitat amb allò que estableix l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, i l'article 52.2.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 17 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El ple de la Corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer. Derogar l'ordenança fiscal de l'Ajuntament de Prades núm. T-18 reguladora de la Taxa per 
aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia 
mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 259, de data 11 de novembre de 
2009 i donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa d'aplicació. 
 
Segon. Trametre l'acord de derogació que es disposa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 
Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en el recurs contenciós administratiu núm. 11/2010, a l'efecte 
previst en l'article 76 de la Llei 29/1998, de 13 de Juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
7è.- Projecte simplificat per a l'adequació dels quadres de comandament de l'enllumenat públic 
envers la gestió energètica – Aprovació inicial 
 
El senyor Josep Frederic Pérez Pastor, arquitecte dels serveis tècnics urbanístics del Consell Comarcal del 
Baix Camp, ha elaborat un projecte simplificat d'obres per a l'execució de la l'adequació dels quadres de 
comandament de l'enllumenat públic envers la gestió energètica. 
 
El Secretari ha emès informe sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte simplificat per a l'adequació dels quadres de comandament de 
l'enllumenat públic envers la gestió energètica, redactat per l'arquitecte Josep Frederic Pérez Pastor, amb 
un pressupost total de 92 929,77 euros. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte simplificat a informació pública per un termini de trenta dies, per tal que s'hi 
puguin presentar les al·legacions que es considerin pertinents. 
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Tercer.- Delegar en l'Alcaldia l'aprovació definitiva del projecte simplificat per a l'adequació dels quadres de 
comandament de l'enllumenat públic envers la gestió energètica, i publicar aquest acord en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
8è.- Sol·licituds al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016 – Aprovació 
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals pel Decret 155/2012, de 20 de novembre, ha obert 
la convocatòria única del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2003-2016. 
 
Analitzades les necessitats del municipi respecte a les obres i serveis que poden incloure's en el PUOSC, es 
proposa la inclusió de les obres següents: 
 
Adequació dels quadres de comandament de l'enllumenat públic 
Any: 2013 
Pressupost: 92.929,77 € 
Finançament: 
PUOSC:  48.283,28 € 
Subvenció Generalitat:  40.000,00 € 
Fons propis 4.646,49 € 
 
Urbanització de la plaça dels arbres 
Any: 2014 
Pressupost: 87.150,50 € 
Finançament: 
PUOSC:  82.792,97 € 
Fons propis: 4.357,53 € 
 
Urbanització del carrer Sant Llorenç 
Any: 2015 
Pressupost: 338.125,00 € 
Finançament: 
PUOSC:  321.218,75 € 
Fons propis: 16.906,25 € 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Sol·licitar la inclusió al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, de les obres 
següents: 
Prioritat 1: Adequació dels quadres de comandament de l'enllumenat públic 
Prioritat 2: Urbanització de la plaça dels arbres 
Prioritat 3: Urbanització del carrer Sant Llorenç 
 
9è.- Expedient de modificació puntual núm. 14 de les Normes subsidiàries de planejament de Prades, 
referent a la unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes" – Aprovació inicial 
 
Examinat l'expedient de la modificació puntual núm. 14 de les Normes subsidiàries de planejament de 
Prades, referent la unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes", redactada per l'arquitecte municipal, i vist 
l'informe del secretari. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat i per tant amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, 
 



 
AJUNTAMENT DE PRADES 

 

PO 11.01.2013/Pàg. 7 

ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 14 de les Normes subsidiàries de planejament de 
Prades, referent a la unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes". 
 
Segon. Sotmetre a informació pública per un termini d'un mes mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi, 
als efectes de presentació de possibles al·legacions. També se'n farà la publicitat per mitjans telemàtics. 
 
Tercer. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
10è.- Concertació d'un préstec a llarg termini – Aprovació 
 
D'acord amb l'article 49 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) les despeses 
d'inversió es poden finançar amb operacions de crèdit. 
 
L'Ajuntament de Prades té el pressupost de l'exercici en curs aprovat i ha previst les despeses objecte de 
finançament. L'operació de crèdit projectada està vinculada a la gestió del pressupost en la forma prevista 
en la secció 1a del capítol I del títol VI del TRLRHL. 
 
De conformitat amb l'informe del secretari interventor, relatius a la procedència, condicions i legalitat de 
l'operació a concertar. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb l'Institut Català del 
Sòl (INCASÒL), per un import de 190.512,08 €, per finançar les despeses següents: 
 
Urbanització de la plaça Major: 190.512,08 € 
 
Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat institut català del sòl (INCASÒL), el qual s'adjunta a 
aquest acord com a part integrant del mateix, amb les condicions financeres següents: 
 
Import: 190.512,08 euros 
Modalitat: Préstec 
Termini: 10 anys 
Tipus d'interès: 5% fixe 
Amortització i liquidació d'interessos: 120 quotes constants de 2.020,68 euros 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera i Assegurances del 
Departament d'Economia i Finances 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, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a la formalització de l'operació de préstec amb 
l'entitat Institut Català del Sòl (INCASÒL). 
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11è.- Precs i preguntes 
 
No es fa 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. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Lídia Bargas i Musoy 
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