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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 06/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data: 29 de juny de 2011 
Horari: de 21:17 a 22:00 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 constitutiva de la corporació – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'Acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el dia 11 de juny de 2011, 
de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa 
juntament amb la convocatòria i a la qual tots donen llur conformitat. 
 
2n.- Proposta del règim de sessions del ple de la corporació – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió 
pública el dia 11 de juny de 2011. 
 
Cal establir el règim de sessions del ple municipal, assenyalant quan es faran sessions ordinàries i el dia i 
hora de celebració. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 46.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 97 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 i 78.1 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent: 
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Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el primer divendres de cada 
trimestre, a les 22:00 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner anterior. 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
3r.- Proposta de creació i composició de la Comissió especial de comptes – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió 
pública el dia 11 de juny de 2011. 
 
Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió Especial de Comptes. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 116 i 20.1.e) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 58 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. 
 
PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes. 
 
Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional del diferents grups polítics que integren 
la corporació. La composició serà la següent: 
 
Presidenta: Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa Grup polític: Convergència i Unió – CiU 
Vocals: Sr. Joan Pons i Mariné, regidor Grup polític: Convergència i Unió – CiU 
 Sr. Josep Maria Planas i Pujol, regidor Grup polític: Partit dels Socialistes de Catalunya– 
  Progrés Municipal – PSC-PM 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
4t.- Proposta de creació i composició de la Mesa permanent de contractació – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió 
pública el dia 11 de juny de 2011. 
 
Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Mesa permanent de contractació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d'octubre, de contractes del sector públic. 
 
PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
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Primer.- Constituir la Mesa permanent de contractació d'aquest ajuntament, a la qual li correspon les 
funcions d'adjudicació dels contractes de la corporació d'acord amb la legislació vigent. 
 
Segon.- Aquesta Mesa estarà integrada pels següents membres: 
 
Presidenta: Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Vocals:  Sr. Joan Pons i Mariné, regidor 
 Sr. Llorenç Torruella i Ramiro, regidor 
 Sr. Josep Frederic Pérez Pastor, arquitecte municipal o tècnic que el substitueix 
 Sr. Ramon Conillera i Marçal, secretari interventor o funcionari que el substitueixi 
Secretari:  El de la corporació o funcionari que el substitueixi 
 
Tercer.- Autoritzar al Sr. Ramon Conillera i Marçal, com a secretari de la Mesa, per tal que pugui obtenir les 
dades del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI). 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
5è.- Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals 
ha d'estar representat l'ajuntament, i designació de càrrecs – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió 
pública el dia 11 de juny de 2011. 
 
Correspon al ple de la corporació nomenar els representants de la corporació en altres organismes. 
 
PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer.- Nomenar com a representants de la corporació, en els organismes i entitats que s'indiquen, els 
regidors següents: 
 
Organisme/Entitat Representant 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix 
Camp 

Titular: Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora 
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 

Consorci Localret Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Substitut: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 

Agrupació de municipis Muntanyes de Prades Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Substitut: Joan Llurba i Borrull, 2n tinent d'alcalde 

Organisme autònom de desenvolupament 
"Muntanyes del Baix Camp" 

Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Substitut: Joan Llurba i Borrull, 2n tinent d'alcalde 

Junta Pericial Municipal de Cadastre Titular: Joan Llurba i Borrull, 2n tinent d'alcalde 
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 

Consell Escolar del ZER Montsant – Serra de 
Prades 

Titular: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 

Consell Escolar del Col·legi Públic Serra de Prades Titular: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 

Consell Esportiu del Baix Camp Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
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Substitut: Joan Llurba i Borrull, 2n tinent d'alcalde 
Agrupació de Defensa Forestal Muntanyes de 
Prades 

Titular: Llorenç Torruella i Ramiro, regidor 
Substitut: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 

Associació Catalana de Municipis 
 

Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Substitut: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 

Federació de Municipis de Catalunya Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Substitut: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 

Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA) Titular: Josep M. Planas i Pujol, regidor 
Substitut: Llorenç Torruella i Ramiro, regidor 

Junta de Compensació "Cova del Vidre" Titular: Joan Llurba i Borrull, 2n tinent d'alcalde 
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 

 
Segon.- Designar, per als càrrecs que s'indiquen, els regidors següents: 
 
Càrrec Regidor/a 
Pla de protecció civil comarcal  
Coordinador Municipal d'Emergències Titular: Llorenç Torruella i Ramiro, regidor 

Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Plans de protecció civil municipals INFOCAT i 
NEUCAT de Prades 

 

Responsable municipal d'emergències o director 
del pla 

Titular: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Substitut: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 

Representant municipal als plans INFOCAT i 
NEUCAT 

Titular: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 

Responsable del Gabinet d'informació Titular: Carles Musté i Aixalà, administratiu 
Substitut: Ramon Conillera i Marçal, secretari 

Cap del Grup local d'intervenció Titular: Joan Pons i Mariné, regidor 
Substitut: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 

Cap del Grup local sanitari Titular: Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora 
Substitut: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 

Cap del Grup local logístic i d'acollida Titular: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 
Substitut: Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora 

Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població Titular: Joan Pons i Mariné, regidor 
Substitut: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 

 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
6è.- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia en matèria de designació de tinents d'alcalde i de 
delegacions conferides en favors dels regidors 
 
Es dóna compte del contingut dels Decrets de l'Alcaldia números 085/2011 i 086/2011, de data 27 de juny 
de 2011, que transcrits literalment diuen: 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 085/2011 
 
Antecedents 
Aquesta alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 11 de juny de 2011 i en virtut de 
la potestat d'autoorganització, ha de designar els tinents d'alcalde. 
 
Fonaments de dret 
De conformitat amb el que disposa l'article 48.1 del Reial decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya els tinents d'alcalde existeixen en tots els 
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ajuntaments. Així mateix, l'article 35.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, disposa que els tinents 
d'alcalde són un òrgan necessari de l'ajuntament. 
En atenció a garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta alcaldia a l'empara d'allò que 
disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 55 
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, i 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Nomenar tinents d'alcalde d'aquest Ajuntament els regidors que tot seguit es relacionen: 
 
Sr. Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde 
Sr. Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde 
 
Segon.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple en la sessió extraordinària que s'ha de fer d'acord amb el 
que preveu l'article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
Tercer.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província d'acord amb el que disposa l'article 46 de l'esmentat 
Reglament, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l'endemà de la seva signatura. 
Quart.- Comunicar aquesta Resolució als regidors nomenats." 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 086/2011 
 
Antecedents 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals i la nova corporació es va constituir en 
sessió pública el dia 11 de juny de 2011. 
 
En virtut del principi d'autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels assumptes 
municipals, es considera necessària la delegació d'atribucions en els regidors de l'ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
L'alcaldia en virtut de la potestat que li confereix l'article 43.3 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l'article 21.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 56 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, pot delegar 
l'exercici de les seves atribucions. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que m'han estat conferides per la normativa abans esmentada, 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Delegar la facultat de dirigir i gestionar en general els serveis inclosos en les àrees que s'esmenten 
a continuació, exclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, en els 
regidors següents: 
 
REGIDOR ÀREA SERVEIS 
Sr. Eugeni Coll i Rovira CULTURAL I TURÍSTICA Ensenyament i cultura 
  Joventut 
  Turisme i festes 
Sr. Llorenç Torruella i Ramiro MEDI AMBIENT Medi ambient, ecologia i 
   camins 
Sr. Joan Llurba i Borrull URBANISME I ESPORTS Arquitectura i urbanisme 
  Obres municipals 
  Esports 



PE 29.06.2011/Pàg. 6 

  Piscina i poliesportiu 
Sr. Joan Pons i Mariné HISENDA I SERVEIS Hisenda 
  Serveis comunitaris 

(Aigües, sanejament, 
enllumenat públic) 

Sr. M. Rosa Domènech i Lladó AGRICULTURA I SANITAT Agricultura 
  Sanitat 
Sr. Josep M. Planas i Pujol BENESTAR SOCIAL Benestar social 
 
Segon.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple en la sessió extraordinària que s'ha de fer d'acord amb 
l'article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
Tercer.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província d'acord amb el que disposa l'article 44 del 
l'esmentat Reglament, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l'endemà de la seva 
signatura. 
Quart .- Comunicar la resolució als regidors delegats." 
 
El Ple es dóna per assabentat del contingut d'ambdós Decrets. 
 
7è.- Proposta de nomenament del càrrec de tresorer de la corporació – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió 
pública el dia 11 de juny de 2011. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L'article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a funcionaris amb habilitació 
de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les Corporació amb secretaria de tercera es podrà 
encomanar a un membre de la Corporació o a un funcionari de la mateix. En el mateix sentit és manifesta de 
la Disposició transitòria primera de Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats 
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de 
Catalunya que ho fa extensible a les de classe segona. 
 
L'article 164.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que és obligatori constituir fiança tant si el 
tresorer és personal funcionari d'habilitació de caràcter nacional, personal funcionari sense habilitació o 
membre de la corporació. 
 
L'encara vigent Ordre de 16 de juliol de 1963, que regula el règim de les dipositaries no servides per 
funcionaris del cos nacional, estableix que l'aval a constituir és del 4% al 6% del pressupost. No obstant la 
regla 80 de l'esmentada Ordre estableix que si la corporació optés per encomanar les funcions de dipositari 
a un dels seus membres electius, podrà rellevar-lo de l'obligació de prestar fiança. En aquest cas, en l'acord 
de designació s'ha de fer constar expressament que els restants membres electius seran responsables 
solidàriament del resultat de la gestió. 
 
PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Nomenar tresorer de l'ajuntament el Sr. Joan Pons i Mariné, regidor de la corporació. 
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Segon.- Eximir al Sr. Joan Pons i Mariné, regidor de la corporació, de l'obligació de prestar fiança, fent 
constar de forma expressa que la resta de membres de la corporació respondran solidàriament del resultat 
de la gestió. 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
8è. Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes i indemnitzacions – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió 
pública el dia 11 de juny de 2011. 
 
Es considera necessari l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta corporació així 
com de la retribució que comporta. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb l'article 166 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, i d'altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen 
dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació. 
 
PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent: 
 
Establir el règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació: 
 
a) Per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 
Ple: 250,00 euros/sessió 
 
b) Per comissions de serveis: 
Les que circumstancialment hagin d'efectuar els membres de l'ajuntament fora del terme municipal donaran 
lloc a les següents indemnitzacions: 
 

- Pernoctant: 
 Despeses d'estada: Import de les despeses que es justifiquin 
 Manutenció: 85,00 €/dia 
 

- Sense pernoctar: 
 Manutenció: 40,00 €/dia 

- Despeses de viatge: 
 S'abonarà l'import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport 
 En el supòsit d'utilitzar vehicle propi s'abonarà la quantitat de 0,30 €/km i l'import de les despeses 
d'autopista i d'aparcament que es justifiquin 
 

El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
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9è.- Coneixement de la constitució de grups polítics 
 
El president de la corporació, en compliment del què es preveu a l'article 25 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, dóna compte al Ple que s'han constituït els grups polítics següents: 
 
Nom del grup Integrants Portaveu 
Convergència i Unió – CiU Lídia Bargas i Musoy Lídia Bargas i Musoy 
 Eugeni Coll i Rovira  
 Joan Llurba i Borrull  
 Joan Pons i Mariné  
Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Progrés Municipal – PSC-PM 

 
Llorenç Torruella i Ramiro 

 
Llorenç Torruella i Ramiro 

 Josep Maria Planas i Pujol  
 Maria Rosa Domènech i Lladó  
 
El Ple de la corporació se'n fa sabedor. 
 
10è.- Pla de protecció civil per incendis forestals INFOCAT de Prades i Pla de protecció civil per 
nevades NEUCAT de Prades – Aprovació 
 
S'examinen el Pla de protecció civil per incendis forestals INFOCAT de Prades i el Pla de protecció civil per 
nevades NEUCAT de Prades, elaborats per aquest Ajuntament amb l'assistència tècnica de l'empresa 
AGRO'90, SL. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de protecció civil per incendis forestals INFOCAT de Prades i el Pla de protecció civil 
per nevades NEUCAT de Prades. 
 
Segon.- Trametre els esmentats plans a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva 
homologació. 
 
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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