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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 05/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 23 de desembre de 2013 
Horari: de 20:05 a 20:25 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM) Excusa l'absència  
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 
sis 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 les sessions dels dies 2 d'agost i 4 de novembre de 2013 – Aprovació 
 
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dia 2 d'agost i 4 de novembre de 2013, 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 24 de juliol de 2013 i el dia 12 de desembre de 2013 i numerats del 088/2013 al 131/2013, 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.- Proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de 
Prades que regula l'encàrrec a favor de la comarca de les funcions atribuïdes al municipi en matèria 
de serveis funeraris i l'autorització per a la seva prestació en règim de concurrència – Aprovació 
 
S'examina la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament 
de Prades que regula l'encàrrec a favor de la comarca de les funcions atribuïdes al municipi en matèria de 
serveis funeraris i l'autorització per a la seva prestació en règim de concurrència. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de 
Prades que regula l'encàrrec a favor de la comarca de les funcions atribuïdes al municipi en matèria de 
serveis funeraris i l'autorització per a la seva prestació en règim de concurrència. 
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Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni. 
 
4t.- Addenda de regularització econòmica del Conveni de serveis socials subscrit amb els 
ajuntaments de la comarca, corresponent a l'exercici de 2013 – Aprovació 
 
El Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Prades van subscriure un conveniu de col·laboració 
per regular la gestió i el finançament dels serveis socials en relació a l'exercici econòmic de 2001. 
 
Per a l'any 2013 el conveni s'ha d'entendre igualment vigent, al haver-se aplicat la clàusula que recull la 
previsió de pròrroga automàtica per un nou termini d'un any, tota vegada que el conveni no ha estat 
expressament denunciat per cap de les parts dins del termini de preavís establert. En aquest cas les parts 
es comprometen a participar econòmicament amb la part proporcional que els correspongui en el possibles 
augments de retribucions que continguin els mòduls aprovats pel Departament d'Acció Social i Ciutadania, 
en conseqüència, el Consell Comarcal ha redactat i aprovat una Addenda de regularització econòmica del 
Conveni de Serveis Socials subscrit amb els ajuntaments de la comarca, corresponent a l'exercici de 2013. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l'Addenda de regularització econòmica del Conveni de Serveis Socials subscrit amb els 
ajuntaments de la comarca, corresponent a l'exercici de 2013. 
 
Segon.- Aprovar l'aportació econòmica al Consell Comarcal del Baix Camp per la quantitat de 2.532,00 
euros, en concepte de cofinançament, per a l'any 2013, per atendre les despeses per a la prestació dels 
diferents serveis socials bàsics que atén el Consell Comarcal en aquest terme municipal. 
 
5è.- Jutge de Pau titular del Jutjat de Pau de Prades – Proposta 
 
Atès el Decret de l'Alcaldia núm. 095/2013, de data 1 d'agost de 2013, pel qual es va acordar iniciar els 
tràmits de proposta de la persona que ha d'exercir el càrrec de Jutge de pau titular del Jutjat de Pau de 
Prades. 
 
Atès que durant el termini per a la presentació de sol·licituds per optar a l'esmentat càrrec no se n'ha 
presentat cap. 
 
El Ple de la corporació, unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Proposar el senyor Ramon Castañé Guarro, amb DNI núm. 39786714A, domiciliat al carrer 
L'Aigua, núm. 2, 1r, d'aquesta població, per a exercir el càrrec de Jutge de Pau titular, atès que es considera 
idoni per a ocupar l'esmentat càrrec i no incorre en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 
de la Llei orgànica del Poder Judicial. 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Jutjat Degà de Reus. 
 
 
6è.- Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Prades – Proposta 
 
Atès el Decret de l'Alcaldia núm. 114/2013, de data 18 d'octubre de 2013, pel qual es va acordar iniciar els 
tràmits de proposta de la persona que ha d'exercir el càrrec de Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de 
Prades. 
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Atès que durant el termini per a la presentació de sol·licituds per optar a l'esmentat càrrec s'ha presentat 
una sol·licitud. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Proposar a la senyora Nuria Marrugat Ber, amb DNI núm. 78580635P, domiciliada al carrer Verge 
del Pilar, 10, 2n, 2a, de la Secuita, per a exercir el càrrec de Jutge de Pau substitut, atès que es considera 
idònia per a ocupar l'esmentat càrrec i no incorre en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 
303 de la Llei orgànica del Poder Judicial. 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Jutjat Degà de Reus. 
 
7è.- Expedient de modificació puntual núm. 14 de les Normes subsidiàries de planejament de Prades, 
referent a la unitat d'actuació núm. 3 "Les Forquetes". Text refós – Verificació 
 
Vist l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona de data 27 de juny de 2013, pel qual s'aprova 
definitivament la modificació puntual núm. 14 de les Normes subsidiàries, supeditant-net la publicació al 
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós verificat per l'òrgan que ha atorgat 
l'aprovació provisional, que ha d'incorporar una sèrie de prescripcions. 
 
Vist el text refós redactat per Sr. Josep Frederic Pérez Pastor, arquitecte municipal. 
 
El Ple de la corporació, amb quatre (4) vots a favor del grup de CiU i amb tres (3) abstencions del grup PSC-
PM, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Les prescripcions que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona demanava incorporar a la 
modificació puntual de les Normes subsidiàries núm. 14, referent a la unitat d'actuació núm. 3 "Les 
Forquetes", han estat ateses en la seva totalitat i correctament. 
 
Segon.- Trametre tres exemplars del text refós degudament diligenciat, així com en suport informàtic, a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona. 
 
8è.- Aplicació de contribucions especials per al finançament de l'obra Urbanització del Carrer onze 
de Setembre – Aprovació provisional 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 2 de març de 2012, va aprovar el projecte Urbanització del carrer 
Onze de Setembre, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp, amb un pressupost 
d'execució per contracta de 342.855,55 euros, el qual fou adaptat al nou tipus d'IVA aprovat pel Reial Decret 
Llei 20/82012, de 13 de juliol, resultant un nou pressupost d'execució per contracta de 351.572,22 euros 
 
Per la Resolució de l'Alcaldia núm. 097/2013, de data 22 d'agost de 2013, es va resoldre iniciar l'expedient 
de contribucions especials per la realització de les obres esmentades i demanar els informes corresponents. 
 
Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès els corresponents informes tècnic i jurídic, 
que consten en l'expedient. 
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FONAMENTS DE DRET  
 
D'acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament pot establir i exigir contribucions 
especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o un augment de valor en els 
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l'àmbit de les competències de l'Ajuntament per 
complir els fins que li són atribuïts. L'obra d'Urbanització del carrer Onze de Setembre té aquesta 
consideració perquè s'inclou en un dels supòsits enumerats en l'article 29 del Reial decret legislatiu 2/2004 
abans esmentat. 
 
D'acord amb l'article 15.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i l'ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions 
especials, l'art. 34.1 i 3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que l'exacció de 
les contribucions especials requerirà l'adopció prèvia de l'acord d'imposició i d'ordenació en cada cas 
concret. 
 
La base imposable serà, com a màxim, de 347.702,33 euros, corresponents al 90% del cost que 
l'Ajuntament suporta per realitzar aquesta obra, que no supera el límit del 90% exigit per la Llei. 
 
El tècnic municipal, en el seu Informe de data 28 d'agost de 2013, estableix que les obres que s'executin i 
que afectin els propietaris dels immobles de la zona delimitada en l'apartat tercer de l'Informe suposaran un 
considerable benefici o increment del valor dels béns. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l'execució de l'obra Urbanització del 
carrer Onze de Setembre, l'establiment i l'exigència de les quals es legitima per l'obtenció d'un benefici o per 
l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada. 
 
Segon.- Ordenar simultàniament el tribut concret d'acord amb les determinacions següents: 
 
- El cost previst de l'obra es fixa en 386.335,92 euros i el cost suportat per l'Ajuntament és de 386.335,92 
euros. 
 
- Es fixa la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris en 347.702,33 euros, corresponents al 90% 
del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l'obra, si el cost real és 
més alt o més baix que el previst, s'ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s'han 
d'assenyalar els subjectes passius i s'han de girar les liquidacions que calguin. 
 
- S'apliquen com a mòduls de repartiment de la base imposable els següents: 

• valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles de l'any 2013, 50% 
• volum d'edificabilitat de l'immoble, 50% 

 
Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d'aplicar a la quantitat 
que es reparteix entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons consta en el document annex. 
 
Quart.- Exposar l'expedient a informació pública, mitjançant anunci publicat en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per un termini de trenta dies hàbils, durant 
el qual les persones interessades poden examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Durant aquest període d'exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se 
en associació administrativa de contribuents. 
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Cinquè.- Si no hi ha reclamacions, l'acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Si hi ha reclamacions, el Ple de la Corporació ha de resoldre-les, per majoria absoluta, abans d'aprovar 
definitivament la imposició i l'ordenació de les contribucions especials. 
 
Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és conegut; i mitjançant 
edictes, si no ho és. 
 
Setè.- Recaptar aquestes contribucions especials per endavant en dos terminis, corresponents cadascun al 
50% de la quota. 
 
Vuitè.-  Aplicar l'Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no prevegi aquest acord. 
 
9è.- Relació de béns i drets a expropiar per a l'execució del projecte Urbanització del carrer Onze de 
Setembre – Aprovació inicial 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 2 de març de 2012, va aprovar el projecte Urbanització del carrer 
Onze de Setembre, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
L'execució del projecte requereix l'expropiació forçosa dels béns i drets que consten detallats al projecte, per 
la qual cosa la competència per a la seva aprovació correspon al Ple municipal, a tenor de l'article 38 del 
Reglament d'obres i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i 
l'Ajuntament actua en la seva doble condició d'expropiant i beneficiari. 
 
El projecte esmentat conté, tal com determina l'article 31 del ROAS, una relació detallada i valorada dels 
béns i drets que s'han d'expropiar, amb identificació dels titulars. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Iniciar expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets afectat per l'execució del projecte 
d'Urbanització del carrer Onze de Setembre i a aquest fi declarar expressament la necessitat d'ocupació 
dels béns que consten relacionats individualment en l'annex del projecte. 
 
Segon.- Sotmetre al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies la relació de finques a expropiar, 
durant els quals els afectats podran formular al·legacions sobre la procedència de l'ocupació o disposició 
dels béns i sobre el seu estat material o legal. 
 
Tercer.- Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a expropiar que 
consten en la corresponent relació. 
 
10è.- Expedient de contractació de l'obra Urbanització del carrer Onze de Setembre – Plec de 
clàusules administratives particulars – Aprovació 
 
Aquest Ajuntament té prevista l'execució de l'obra ordinària Urbanització del carrer Onze de Setembre. 
 
El projecte corresponent a l'actuació esmentada va quedar aprovat definitivament el dia 20 d'abril de 2012. 
 
De conformitat amb l'informe del secretari el Plec de clàusules administratives particulars redactat i 
incorporat a l'expedient s'ajusta a la legislació vigent en matèria de contractació i de gestió econòmico-
financera local. 
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L'article 277 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, disposa que els plecs de clàusules administratives, un cop aprovats s'ha d'exposar al 
públic per un termini mínim de 20 dies, amb la corresponent inserció al BOPT a fi de poder presentar 
reclamacions que hauran de ser resoltes per l'òrgan de contractació. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars ha de regir la contractació de l'actuació 
d'Urbanització del carrer Onze de Setembre. 
 
Segon.- Sotmetre l'esmentat plec a un tràmit d'informació pública per un termini de 20 dies hàbils al BOP, 
DOGC, perfil de contractant i taulell d'anuncis de la Corporació, als efectes de que, si escau, s'hi puguin 
presentar reclamacions. 
 
11.- Modificació núm. 1 del pressupost general de l'exercici 2013 – Aprovació inicial 
 
Pel Resolució de l'Alcaldia de data 4 de desembre de 2013 s'inicia l'expedient per a l'aprovació de la 
modificació núm. 1 del pressupost general de l'exercici 2013. 
 
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació és insuficient o no n'hi ha en el pressupost ordinari actual, s'ha de tramitar l'expedient de 
suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de 
partides de despeses. 
 
Despeses a finançar 
 
Crèdits extraordinaris 
 
Partida Nom Consignació proposada 
1.62303 Maquina ensulfatar.  1.700,00 € 
1.62305 Martell de percussió.  1.810,00 € 
3.62302 Material consultori mèdic.  2.120,00 € 
4.60901 Condicionament itinerari roureda de roure reboll.  15.300,00 € 
4.60902 Adequació de la Font Blanca.  7.010,00 € 
4.62304 Escenari mòbil.  2.560,00 € 
 
Suplements de crèdit 
 
Partida Nom Consignació proposada 
1.22699 Despeses diverses.  20.000,00 € 
3.22605 Espectacles i festes populars.  30.000,00 € 
3.68200 Restauració de la façana de l'Església de Santa Maria.  20.000,00 e 
9.22501 Tributs de les comunitats autònomes.  40.000,00 € 
 
Total altes crèdits:  140.500,00 € 
 
Finançament 
 
Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses 
 
Partida Nom Consignació inicial Proposta de la baixa  Consignació definitiva 
1.60900 Urbanització del carrer Onze  340.000,00 €  140.500,00 €  199.500,00 € 
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de Setembre 
 
Total finançament:  140.500,00 € 
 
El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
 
El Ple de la corporació, unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 1 del pressupost general de 
l'exercici de 2013, per import de 26.700,00 €. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà 
ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període 
d'exposició pública, per resoldre-les. 
 
14è.- Precs i preguntes 
 
L'alcaldessa respon a la pregunta efectuada pel grup del PSC-PM en l'anterior ple: 
 
1a) Respecte a les factures amb número de registre 13/157, 13/278 i 13/534, vol saber si són correctes els 
seus imports. 
L'alcaldessa comunica els imports i els conceptes de les factures esmentades. 
 
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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