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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 11/2010 
Caràcter: extraordinària 
Data: 16 de desembre de 2010 
Horari: de 19:05 a 19:30 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) 
Santiago Llort i Domènech, regidor (CiU) 
Olga Resina i Pelfort, regidora (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 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.- Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Camp i els Ajuntaments de l'Aleixar, Prades i 
Vilaplana per a regular l'encàrrec de gestió relatiu a la contractació i finançament de la persona que 
ha de desenvolupar les funcions de dinamitzador/a juvenil – Aprovació 
 
S'examina l'esborrany del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Camp i els Ajuntaments de l'Aleixar, 
Prades i Vilaplana per a regular l'encàrrec de gestió relatiu a la contractació i finançament de la persona que 
ha de desenvolupar les funcions de dinamitzador/a juvenil. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Camp i els Ajuntaments de l'Aleixar, Prades 
i Vilaplana per a regular l'encàrrec de gestió relatiu a la contractació i finançament de la persona que ha de 
desenvolupar les funcions de dinamitzador/a juvenil.  
 
Segon.- Facultar a l'alcalde, Sr. Santiago Pons i Tous, per signar l'esmentat conveni. 
 
2n.- Convenis entre el Consell Comarcal del Baix Camp i els Ajuntaments adherits per regular 
l'encàrrec de gestió dels serveis de recollida, selecció i valorització de roba usada, i de la recollida 
d'oli domèstic – Aprovació 
 
S'examinen els esborranys dels Convenis entre el Consell Comarcal del Baix Camp i els Ajuntaments 
adherits per regular l'encàrrec de gestió dels serveis de recollida, selecció i valorització de roba usada, i de 
la recollida d'oli domèstic. 
 



PE 16.12.2010/Pàg. 2 

El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar els Convenis entre el Consell Comarcal del Baix Camp i els Ajuntaments adherits per 
regular l'encàrrec de gestió dels serveis de recollida, selecció i valorització de roba usada, i la de recollida 
d'oli domèstic. 
 
Segon.- Facultar a l'alcalde, Sr. Santiago Pons i Tous, per signar els esmentats convenis. 
 
3r. Programa de participació ciutadana en la formació del Pla d'ordenació urbanística municipal de 
Prades – Aprovació 
 
El municipi de Prades compta amb Normes subsidiàries de planejament municipal com a instrument 
urbanístic per dur a terme l'ordenació urbanística integral del territori. 
 
Per tal d'adequar el planejament de Prades al Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, actualment Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'Ajuntament va 
encarregar la redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal de Prades a l'empresa Gespla, SCP. 
 
D'acord amb el que disposen els articles 8 i 59.3.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l'article 22 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Programa de participació ciutadana en la formació del Pla d'ordenació urbanística 
municipal de Prades, que recull les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la 
comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d'al·legacions, 
suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d'informació pública. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
4t - Aprovació de la 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 el Banco 
Santander, SA, per un import de 175.000,00 €, per finançar les despeses següents: 
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Centre cívic, 3a fase: 174.619,62 € 
Urbanització del carrer Sant Martí: 41.162,77 € 
 
Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat Banco de Santander, SA, el qual s'adjunta a aquest 
acord com a part integrant del mateix, amb les condicions financeres següents: 
 
Import: 175.000,00 euros 
Modalitat: Pòlissa de préstec 
Termini: 4 anys 
Amortització: 16 quotes trimestrals de 10.937,50 euros cadascuna de capital 
Tipus d'interès: El tipus inicial es fixarà d'acord amb el valor de l'EURIBOR a dotze mesos de dos dies 
anteriors a la data de formalització més un diferencial del 2,75% sense arrodoniment 
Revisió del tipus d'interès: El tipus d'interès nominal aplicable serà revisat trimestralment i serà l'equivalent 
d'addicionar un diferencial de 2,75%, sense arrodoniment, al tipus d'interès de l'EURIBOR a dotze mesos de 
dos dies hàbils anteriors a la data de revisió 
Liquidació d'interessos: Trimestral per vençut 
Comissió d'obertura: 0,40% 
Comissió per amortització o cancel·lació anticipada: exempt 
Formalització: Intervenció pel Secretari de l'Ajuntament 
Interès de demora: 10 punts percentuals per sobre del tipus vigent a cada moment. Mínim del 15% 
Domiciliació: El titular es compromet a signat i fer seguir a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances l'ordre de domiciliació irrevocable de la transferència de la participació municipal en els tributs 
de l'Estat, tal com s'estableix a la Resolució ECF/1898/2003, de 29 de maig, publicada al DOGC núm. 3910, 
de 23 de juny de 2003 
 
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'Alcalde per a la formalització de l'operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat 
en el segon punt, amb l'entitat Banco de Santander, SA. 
 
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 
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