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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 13/2011 
Caràcter: ordinària 
Data: 16 de novembre de 2011 
Horari: de 20:04 a 20:15 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) 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
No hi assisteix: 
Maria Rosa Domènech i Lladó, 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 
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. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Alcaldessa, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Actes de les sessions dels dies 2, 9 i 23 de setembre i 5 i 26 d'octubre de 2011 – Aprovació 
 
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 2, 9 i 23 de setembre i 5 i 26 
d'octubre de 2011, 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 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 25 de juliol de 2011 i el dia 2 de novembre de 2011 i numerats del 97/2011 al 135/2011, 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.- Addenda de regularització econòmica del Conveni de serveis socials subscrit amb els 
ajuntaments de la comarca, corresponent a l'exercici de 2011 – 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 2011 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 
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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 2011. 
 
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 2011. 
 
Segon.- Aprovar l'aportació econòmica al Consell Comarcal del Baix Camp per la quantitat de 1.910,29 
euros, en concepte de cofinançament, per a l'any 2011, de les despeses per la prestació dels diferents 
serveis socials que atén el Consell Comarcal en aquest terme municipal. 
 
4t.- Plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local 
destinat a bar situat al Centre cívic de Prades i convocatòria de concurs públic per a l'adjudicació – 
Aprovació 
 
Vist que el plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local destinat 
a bar situat al Centre cívic de Prades compleix allò que disposa l'article 62 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i 232.1 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i que han informat 
l'expedient el secretari i interventor municipals. 
 
L'òrgan competent per aprovar l'expedient de contractació, així com per acordar l'atorgament de la 
concessió administrativa d'explotació, és el Ple, en virtut dels articles 60 i 66 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens local, en relació amb la Disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local 
destinat a bar-restaurant situat al Centre cívic de Prades. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el plec de condicions administratives particulars, exposant-lo en el 
perfil de contractant, tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el BOP i al DOGC per un termini de 30 dies, en el 
qual es poden formular reclamacions i al•legacions. 
 
Tercer.- Aprovar la convocatòria de concurs públic per l'adjudicació mitjançant concessió administrativa de 
l'ús privatiu del local destinat a bar-restaurant situat al Centre cívic de Prades, ajornant l'anunci de licitació 
fins que hagi transcorregut el termini d'informació pública sense reclamacions o al•legacions. 
 
5è.- Precs i preguntes 
 
El Regidor Josep Maria Planas i Pujol pregunta si s'ha calculat l'import que els usuaris del servei d'ajuda 
domiciliari han de satisfer per a la seva prestació. La Sra. Alcaldessa respon que encara no s'ha calculat. 
 
El Regidor Josep Maria Planas i Pujol pregunta de quina manera es comunicarà a la població la celebració 
dels plens de la corporació. La Sra. Alcaldessa respon que li farà saber el mètode que s'utilitzarà per a fer-
ho. 
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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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