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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 07/2011 
Caràcter: ordinària 
Data: 26 de juliol de 2011 
Horari: de 20:15 a 20:50 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) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
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. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Acta de la sessió del dia 29 de juny de 2011 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2011, 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.- 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 16 de març de 2011 i el dia 18 de juliol de 2011 i numerats del 33/2011 al 95/2011. El Ple de la 
corporació es dóna per assabentat. 
 
3r.- Liquidació definitiva de les contribucions especials per al finançament de l'obra Renovació de 
l'enllumenat públic del carrer Jaume Huguet – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 16 de juliol de 2009, va aprovar provisionalment la 
imposició i, simultàniament, l'ordenació de contribucions especials per l'execució de l'obra municipal 
ordinària anomenada Renovació de l'enllumenat públic del carrer Jaume Huguet. 
 
Aquest acord va estar exposat al públic mitjançant edictes publicats al BOP de Tarragona núm. 170, de data 
24.7.2009, i al tauler d'anuncis de la Corporació, per un termini de 30 dies hàbils. 
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Com que no s'hi van formulat reclamacions, i d'acord amb el que estableix l'art. 17 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest acord va 
esdevenir definitiu. 
 
Contra l'acord d'aprovació definitiva d'imposició i ordenació de les contribucions especials es van interposar 
diversos recursos de reposició els quals van ser resolts mitjançant acord plenari de data12 de novembre de 
2009. 
 
Una vegada executades totes les obres, el cost real és de 19.459,92 euros, per la qual cosa correspon 
repercutir en concepte de contribucions especials l'import de 13.621,94 euros. 
 
S'ha modificat, respecte de l'acord d'aprovació provisional de la imposició i ordenació de les contribucions 
especials, l'aspecte següent: 
 - L'any a que es refereix el valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles del mòdul de 
repartiment de la base imposable serà el 2011. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L'art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, disposa que, una vegada finalitzada la realització de les obres, es procedirà a 
assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, girant les liquidacions que 
procedeixin i compensant com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s'hagin efectuat. 
 
Per tot això, el Ple, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de l'obra Renovació de l'enllumenat públic del carrer Jaume Huguet, 
per import de 19.459,92 euros, a repartir de la manera següent: 
 
Cost total de l'obra: 19.459,92 euros 
Distribució del repartiment de despeses: 
 a) Contribucions especials: 13.621,94 euros 
 b) Ajuntament: 5.837,98 euros 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions individuals definitives i notificar-les als subjectes passius. 
 
4t.- Proposta de les dates de les festes locals per a l'any 2012 – 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 EMO/80/2011, de 27 d'abril, del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2012. En l'esmentada Ordre es 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. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
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Primer.- Proposar al conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que les següents dates 
siguin fixades com a festes locals de Prades per a l'any 2012: 
 
- Dia 27 d'agost. Fires i festes 
- Dia 22 d'octubre. Festa Major 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació. 
 
5è.- Compte general de la corporació de l'exercici pressupostari de 2010 – Aprovació 
 
Atès que s'ha elaborat el compte general de la corporació de l'exercici pressupostari de 2010 que posa de 
manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i conté el 
conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Atès que els estats i comptes anuals s'han sotmès a l'informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual 
n'ha emès un dictamen favorable en data 31 de maig de 2011, i que durant el termini d'exposició al públic no 
s'hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Atès el que estableixen els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a 
l'Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l'exercici 2010, integrats pels 
següents documents comptables: 
 

− Balanç de situació: en tancar l'exercici hi ha un actiu de 5.596.643,53 €, un passiu de 5.596.643,53 
€ i un resultat de l'exercici amb un guany de 862.952,76 €. 

− Compte del resultat econòmic patrimonial: en tancar l'exercici hi ha un guany de 862.952,76 €. 
− Liquidació del pressupost: en tancar l'exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 282.475,15 

€, unes obligacions pendents de pagament de 57.721,03 €, uns romanents totals de 366.129,54 € i 
un resultat pressupostari ajustat de 86.451,89 €. 

− La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, en el 
Compte de resultat econòmic patrimonial i en l'Estat de liquidació del Pressupost. 

 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 

− Actes d'arqueig de les existències en caixa al final de l'exercici. 
 
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic 
2010, a la Sindicatura de Comptes. 
 
6è.- Ratificació del nomenament de la Comissió municipal de delimitació del terme municipal – 
Aprovació 
 
Per tal de prosseguir la tramitació dels expedients de delimitació del terme municipal amb els municipis 
limítrofs que s'estan tramitant en el marc de l'elaboració del mapa Municipal de Catalunya i com a 
conseqüència de la constitució del nou consistori resultant de les darreres eleccions locals, cal nomenar de 
nou els membres de la comissió municipal de delimitació. 
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Atès el que disposa l'article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Ratificar el Decret de l'alcaldia núm. 093/2011, de data 12 de juliol de 2011, pel qual es nomenen 
els senyors relacionats a continuació perquè formin part de la comissió municipal de delimitació. 
 
Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Sr. Eugeni Coll i Rovira, regidor 
Sr. Llorenç Torruella i Ramiro, regidor 
Sr. Sr. Josep Frederic Pérez Pastor, arquitecte municipal 
Sr. Ramon Conillera i Marçal, secretari de la corporació 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d'Administració Local. 
 
7è.- Conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Ajuntament de Prades, per 
a la reinstal·lació de l'estació meteorològica automàtica "U5-Prades" – Aprovació 
 
S'examina l'esborrany del Conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Ajuntament 
de Prades, per a la reinstal·lació de l'estació meteorològica automàtica "U5-Prades". 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar Conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Ajuntament de 
Prades, per a la reinstal·lació de l'estació meteorològica automàtica "U5-Prades". 
 
Segon.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni. 
 
8è.- Precs i preguntes 
 
No es fa cap prec ni cap pregunta. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marsal Lídia Bargas i Musoy 
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