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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 08/2010 
Caràcter: ordinària 
Data: 7 d'octubre de 2010 
Horari: de 19:20 a 20:15 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Santiago Pons i Tous, alcalde (PSC-PM) 
Lídia Bargas i Musoy, primera tinenta d'alcalde (CiU) 
Joan Salvadó i Roig, segon tinent d'alcalde (PSC-PM) 
Eugeni Coll i Rovira, regidor (CiU) 
Enric Dalmau i Febré, regidor (UP-AM) 
Olga Resina i Pelfort, regidora (PSC-PM) 
 
Excusa l'absència: 
Santiago Llort i Domènech, regidor (CiU) 
 
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 articles 
46.2.c) de la Llei 7/1985, 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..1 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre del Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos a l'ORDRE 
DEL DIA. 
 
1r.- Actes de les sessions dels dies 20 de maig, 13 de juliol i 20 d'agost de 2010 – Aprovació 
 
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 20 de maig, 13 de juliol i 20 d'agost 
de 2010, 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 19 de maig de 2010 i el dia 4 d'octubre de 2010 i numerats del 061/2010 al 110/2010. El Ple de 
la corporació es dóna per assabentat. 
 
3r.- Proposta de les dates de les festes locals per a l'any 2011 – Aprovació 
 
Atès que l'Estatut dels treballadors, en l'article 37.2, indica que de les 14 festes anuals retribuïdes i no 
recuperables, dues seran locals. 
 
Atès que l'Ordre TRE/309/2010, d'11 de maig, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2011 i disposa que les dues festes locals seran 
fixades per una ordre del Departament a proposta dels municipis respectius. 
 
Atès que l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, assenyala que correspon al Ple de 
l'ajuntament proposar les festes locals del municipi. 
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El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Proposar a la consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya que les següents dates siguin 
fixades com a festes locals de Prades per a l'any 2011: 
 
- Dia 29 d'agost. Fires i festes. 
- Dia 17 d'octubre. Festa Major. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als Serveis Territorials del Departament de Treball. 
 
4t.- Dissolució Junta de Compensació Sant Antoni – Aprovació 
 
Atès que la Junta de Compensació Sant Antoni en l'Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 8 de 
febrer de 2010, va acordar liquidar la Junta de Compensació Sant Antoni ja que ha complert amb la seva la 
finalitat, que era l'execució de les obres de la urbanització de la Unitat d'Actuació núm. 10 (Prades Cota 
1000) de les normes subsidiàries de planejament de Prades, les quals han estat realitzades i posteriorment 
rebudes per l'Ajuntament el dia 8 de març de 2007. 
 
Atès que ha quedat acreditat el correcte compliment de les finalitats per les quals va ser creada la Junta de 
Compensació Sant Antoni i d'acord amb allò que disposa l'article 195 del Reglament de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la dissolució de la Junta de Compensació Sant Antoni, ja que ha complert les finalitats per 
a les quals fou constituïda. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al President de la Junta de Compensació Sant Antoni. 
 
5è.- Adhesió a la plataforma de tramitació assistida egovern – Aprovació 
 
La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de Mesures de 
modernització del govern local, en el seu article 70 bis.3, disposa que els ens locals han d'impulsar l'ús 
interactiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en el seu àmbit. 
 
L'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
atès que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions publiques per mitjans 
electrònics, comporta per a aquestes l'obligació de dotar-se dels mitjans adients per atendre l'exercici 
d'aquest dret. Així mateix, es reitera a la Disposició final tercera el paper de les diputacions com organismes 
de suport que presten als municipis amb menys mitjans tècnics i organitzatius els serveis precisos pel 
compliment de les obligacions establertes en la llei. 
 
La Diputació de Tarragona té, entre les seves finalitats legals, la prestació de serveis d'assistència als ens 
locals de la seva demarcació. Aquests serveis es porten e terme des de vessants diverses, adquirint la 
tecnològica cada cop més importància. En aquest sentit la mateixa Diputació de Tarragona desenvolupa 
eines pròpies d'administració electrònica i també col•labora amb altres entitats, que també les 
desenvolupen, amb la finalitat de posar-les a l'abast dels ens locals de la seva demarcació. 
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La Diputació de Tarragona ha posat en funcionament la plataforma de tramitació assistida egovern. Aquesta 
plataforma és una eina informàtica que permet tramitar electrònicament els procediments administratius. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Adherir-se a la plataforma informàtica de tramitació electrònica egovern de la Diputació de Tarragona. 
 
6è.- 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 total de 548.735,58 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.- 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. 
 
Tercer.- Notificar individualment aquests acords a les persones directament afectades, titulars dels béns i 
drets que s'hagin d’ocupar. 
 
Quart.- 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. 
 
7è.- Precs i preguntes 
 
No es fa cap prec ni cap pregunta. 
 



PO 07.10.2010/Pàg. 4 

Acabats tots els punts de l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari El president 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Santiago Pons i Tous 


		2010-11-22T17:12:20+0100
	CPISR-1 Santiago Pons i Tous


		2010-11-22T17:11:05+0100
	CPISR-1 Ramon Conillera i Marsal




