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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 03/2012 
Caràcter: ordinària 
Data: 4 de maig de 2012 
Horari: de 20:00 a 20:25 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) 
 
Excusen l'absència: 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
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 
quatre 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 2 de març de 2012 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 2 de març de 2012, 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 2 de març de 2012 i el dia 26 d'abril de 2012 i numerats del 021/2012 al 042/2012, 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.- Liquidació del Pressupost de 2011 – Informació 
 
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 30 de març de 2012. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 032/2012 
 
ANTECEDENTS 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2011 s'obté, a 31 de desembre de 2011, el resultat 
següent: 
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1.1. Respecte al pressupost de despeses: 
1. Exercici en curs 
Pressupost inicial de despeses: 1.857.000,00 € 
Modificacions de despeses: 0,00 € 
Pressupost definitiu de despeses: 1.857.000,00 € 
Despeses compromeses: 1.363.138,36 € 
Obligacions reconegudes netes: 1.363.138,36 € 
Pagaments realitzats: 1.269.758,40 € 
Obligacions pendents de pagament: 93.379,96 € 
2. Exercicis tancats 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici: 59.346,45 € 
Modificacions: -5.505,70 € 
Pagaments realitzats: 38.931,56 € 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l'exercici: 14.909,19 € 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 108.289,15 € 
 
1.2. Respecte al pressupost d'ingressos: 
1. Exercici en curs 
Pressupost inicial d'ingressos: 1.857.000,00 € 
Modificacions d'ingressos: 0,00 € 
Pressupost definitiu d'ingressos: 1.857.000,00 € 
Drets reconeguts: 1.397.791,28 € 
Drets anul·lats: 21.386,18 € 
Drets cancel·lats: 2.552,90 € 
Drets reconeguts nets: 1.373.852,20 € 
Recaptació total: 1.164.976,07 € 
Devolució d'ingressos: 12.186,40 € 
Recaptació neta: 1.152.789,67 € 
Drets pendents de cobrament: 221.062,53 € 
2. Exercicis tancats 
Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici: 511.689,27 € 
Modificacions: -95.087,74 € 
Recaptació: 187.288,04 € 
Drets pendents de cobrament al final de l'exercici: 229.313,49 € 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 450.376,02 € 
 
1.3. Resultat pressupostari de l'exercici: 
+ Drets reconeguts nets: 1.373.852,20 € 
– Obligacions reconegudes netes: 1.363.138,36 € 
 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI: 10.713,84 € 
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
   per a despeses generals: 0,00 € 
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici: 0,00 € 
– Desviacions de finançament positives de l'exercici: 0,00 € 
 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 10.713,84 € 
 
1.4. Romanents de crèdit: 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 493.861,64 €. 
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 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) 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 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) 
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1.5. Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació: 
(1) + FONS LÍQUIDS: 47.158,37 € 
(2) + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT: 450.971,64 € 
 + Del Pressupost corrent 221.062,53 
 + De Pressupostos tancats 229.313,49 
 + D'operacions no pressupostàries 15.866,86 
 – Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 15.271,24 
(3) – OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT: 150.579,35 € 
 + Del Pressupost corrent 93.379,96 
 + De Pressupostos tancats 14.909,19 
 + D'operacions no pressupostàries 42.290,20 
 – Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3): 347.550,66 € 
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT: 85.705,52 € 
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 0,00 € 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I – II – III): 261.845,14 € 
 
2. D'acord amb l'article 191.2 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, i l'article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la regla 83.3 
de l'Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l'Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s'han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació. 
El capital pendent de cobrament s'ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en 85.705,52 €. Per 
determinar aquesta quantia s'han tingut en compte l'antiguitat i l'import dels deutes, la naturalesa dels 
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no 
implicaria l'anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 
Els percentatges que s'han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de Comptes): 
 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3) 
Pressupost d'ingressos 

(%) estimacions de dubtós cobrament 

Exercici actual: 
1r any immediatament anterior: 
2n any: 
3r any: 
4t any i següents: 

5% 
15% 
40% 
80% 
100% 

Les multes es doten en un 90% amb independència de l'antiguitat del seu saldo. 
 
3. S'han considerat com a ingressos afectats els següents: 
Cap. 
4. Respecte a l'estabilitat pressupostària 
El pressupost general liquidat s'ajusta al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'acord amb 
l'article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general 
d'estabilitat pressupostària (TRLGEP) i l'article 15.1 del Reglament de desenvolupament de la LGEP, 
posant-se de manifest capacitat de finançament per import de 74.820,98 €. 
5. El secretari i l'interventor han emès els corresponents informes d'acord amb l'article 191.3 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. 
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FONAMENTS DE DRET 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, 
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, 
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
2. Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul•lats, i la recaptació 
neta. 
3. L'article 93.2 del RD 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s'hauran de determinar: 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
• El resultat pressupostari de l'exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 
4. L'article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d'estabilitat en els termes previstos al TRLGEP. 
Les entitats locals, segons l'article 19 del TRLGEP, ajustaran els seus pressupostos al compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
L'article 22 del TRLGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària hauran d'elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l'aprovació o liquidació del 
pressupost o aprovació del compte general en situació de desequilibri, un pla econòmico-financer de 
reequilibri a un termini màxim de tres anys. 
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es 
desenvolupa la Llei d'hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
RESOLUCIÓ 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2011, que en termes consolidats figura a la part 
d'antecedents i que s'adjunta en annex amb el corresponent detall. 
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi." 
 
El Ple de la corporació es dóna per informat. 
 
4t.- Decret de l'Alcaldia núm. 026/2012 – Ratificació 
 
Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 026/2012, del dia 16 de març de 2012, pel qual es resolt l'adhesió d'aquest 
Ajuntament al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes amb 
què s'estableix el Pla d'assistència Financera Local 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
RATIFICAR el decret de l'Alcaldia número 026/2012, del dia 16 de març de 2012. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 026/2012 
ANTECEDENTS 
Les diputacions catalanes han signat un conveni amb la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament 
d'un Pla d'Assistència Financera Local, en el qual es regulen les condicions en què la Diputació de 
Tarragona facilita el pagament avançat de l'import d'uns crèdits concrets als ajuntament que hi sol•licitin. 
Els ajuntaments que s'adhereixin a l'esmentat Pla, cobraran de la Diputació de Tarragona l'import de una 
part de les obligacions reconegudes de la Generalitat de Catalunya que es troben pendents de pagament. 
En garantia a la devolució de l'import avançat, els ajuntaments han de transmetre a la Diputació de 
Tarragona els drets de cobrament dels crèdits determinats a l'acord d'adhesió, de forma que la Generalitat 
els pagarà directament a la Diputació. 
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RESOLUCIÓ 
Primer.- L'Ajuntament s'adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions 
Provincials catalanes, publicat al DOGC de data 12 de març de 2012, amb què s'estableix el Pla 
d'assistència Financera Local. 
Segon.- D'acord amb que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Tarragona un 
pagament per import de 28.075,74 euros, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfronts de la 
Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit: 
 
Codi Concepte Import 
18080 FCL AJUNT 28.0752,74 € 
   
 
Tercer.- Que en garantia de la devolució de l'avançament sol•licitat, l'Ajuntament transmet els drets de 
cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Tarragona de forma que, per quedar alliberada 
del deute, la Generalitat de Catalunya, els haurà de fer efectius directament a la Diputació de Tarragona. 
Quart.- L'Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla d'Assistència Financera Local 
exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d'aquesta amb contractistes, 
concessionaris i altres proveïdors." 
 
5è.- Decret de l'Alcaldia núm. 028/2012 – Ratificació 
 
Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 028/2012, del dia 20 de març de 2012, pel qual es resolt l'aprovació del 
protocol de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l'Ajuntament de 
Prades per a la implementació del "Programa d'indicadors culturals per a l'entorn municipal" (PICEM). 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
RATIFICAR el decret de l'Alcaldia número 028/2012, del dia 20 de març de 2012. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 028/2012 
ANTECEDENTS 
La Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural del Departament de Cultura ha informat que a partir 
d'enguany serà requisit indispensable participar en el Programa d'indicadors culturals per a l'entorn 
municipal (PICEM) per a sol·licitar ajuts dins de la convocatòria de subvencions de programació estable que 
gestiona l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
Aquest programa, a banda de simplificar sensiblement el tràmit d'informació d'aquesta subvenció, s'ofereix 
com un instrument web que ha de permetre reunir les dades i, alhora, extreure una col·lecció d'indicadors 
preestablerts d'acord amb la utilitat i objectius del programa. 
Paral·lelament, el programa ofereix un entorn compartit de bones pràctiques en la gestió de l'activitat cultural 
de l'entorn municipal i en la captació de nous públics. 
El programa està dissenyat per a obtenir resultats a mig termini, que seran de gran utilitat tant per als 
ajuntaments com per al Departament de Cultura, coneixent, de manera àgil i fiable, tant l'estat de l'acció 
cultural com la seva evolució per avaluar les polítiques culturals dels municipis i la incidència de l'acció de 
suport de la Generalitat en aquest sentit. 
Per tal de participar en l'esmentat programa s'ha redactat un protocol de col·laboració entre el Departament 
de Cultura i aquest Ajuntament. 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Aprovar el protocol de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
l'Ajuntament de Prades per a la implementació del "Programa d'indicadors culturals per a l'entorn municipal" 
(PICEM). 
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Segon.- Trametre els dos exemplars originals de l'esmentat protocol degudament signats a la Direcció 
General de Promoció i Cooperació Cultural." 
 
6è.- Conveni de col·laboració per a la implantació del projecte de modernització de l'administració 
electrònica e-Baixcamp i per a regular l'encàrrec de gestió per a la prestació de serveis d'informàtica 
per part del Consell Comarcal al municipi de Prades – Aprovació 
 
El Consell Comarcal del Baix Camp desenvolupa el projecte e-Baixcamp, que té per objecte la implantació 
de noves aplicacions i serveis per tal de facilitar l'accés dels ciutadans als serveis públics per mitjans 
electrònics per afavorir l'exercici dels seus drets i l'acompliment dels seus deures, a la vegada que es pretén 
modernitzar l'administració local i adequar els procediments al que disposa la normativa vigent en aquest 
àmbit. 
 
S'examina l'esborrany del Conveni de col·laboració per a la implantació del projecte de modernització de 
l'administració electrònica e-Baixcamp i per a regular l'encàrrec de gestió per a la prestació de serveis 
d'informàtica per part del Consell Comarcal al municipi de Prades. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració per a la implantació del projecte de modernització de 
l'administració electrònica e-Baixcamp i per a regular l'encàrrec de gestió per a la prestació de serveis 
d'informàtica per part del Consell Comarcal al municipi de Prades. 
 
Segon.- Aprovar que l'abast del servei d'assessorament i suport informàtic a que s'acull l'Ajuntament 
comprèn el Nivell A: Serveis d'assessorament tècnic en tecnologies de la informació i administració 
electrònica. 
 
Tercer.- Facultar a l'alcaldessa, Sra. Lídia Bargas i Musoy, per a signar l'esmentat conveni 
 
7è.- Contractació de l'obra Centre cívic, gimnàs – Acceptació de les ajudes i normativa 
 
L'Acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, ha 
aprovat el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, per a l'any 2012, en el qual aquesta corporació hi té 
inclosa, en el Programa general, l'obra Centre cívic, gimnàs, amb el número 2012/297. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa general del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, 
per a l'any 2012, per a finançar l'obra Centre cívic, gimnàs. 
 
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s'executin 
amb normalitat i designar al senyor Pau Jansà i Olivé, amb títol professional d'arquitecte, com a director 
facultatiu de les obres, i al Sr. Joan M. Tomàs i Ferré, amb títol professional d'arquitecte tècnic, com a tècnic 
col·laborador. 
 
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de 
l'inici de les obres o durant la seva execució. 
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8è.- Adjudicació del contracte i la concessió administrativa de l'ús privatiu del local destinat a bar 
situat al centre cívic de Prades – Aprovació 
 
Vist l'expedient de contractació relatiu a l'adjudicació de la concessió administrativa de l'ús privatiu del local 
destinat a bar situat al Centre cívic de Prades. 
 
Vista l'acta de la Mesa de Contractació de proposta de l'adjudicació. 
 
Atès que en el termini conferit per l'article 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector 
públic, amb les modificacions introduïdes per la Llei 34/2010, de 5 d'agost, l'empresa TISERVEIS PRADES, 
SL, que ha formulat la proposició econòmicament més avantatjosa, ha presentat la documentació 
necessària per a formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
El Ple municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, en relació amb l'article 246 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb la Disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, és l'òrgan competent 
per a aprovar la contractació de referència. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l'empresa TISERVEIS PRADES, SL, pel preu total de 7.802,16 euros (IVA inclòs) 
anuals, que es desglossa en un import net de 6.612,00 euros i 1.190,16 euros de l'Impost sobre el Valor 
Afegit, mitjançant concurs públic, la concessió administrativa de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al 
Centre cívic de Prades, de conformitat amb el plec de condicions administratives particulars que regeixen 
l'esmentada concessió. 
 
Segon.- Requerir l'adjudicatari perquè comparegui en aquest ajuntament el dia 8 de maig de 2012, a les 
19:00 hores, per a la formalització del contracte. 
 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a que, en nom i representació de l'Ajuntament, pugui signar tots els 
documents que siguin necessaris per a l'execució del present acord. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a tots els licitadors. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord mitjançant la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i 
al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament. 
 
9è.- Relació certificada de les obligacions pendents de pagament d'acord amb el que disposa el Reial 
Decret 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals – Informació 
 
Seguidament el Sr. Secretari llegeix la relació certificada de les obligacions pendents de pagament d'acord 
amb els articles 2 i  3 del Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les entitats locals. 
 
"En Ramon Conillera i Marçal, en qualitat d'Interventor o Secretari-Interventor de l'Ajuntament /Diputació 
Provincial/Consell Insular/Cabildo Insular de 'Prades' i amb DNI número: '39844959N', a data: 'dimecres, 14 
de març de 2012', i hora: '23:55:17'. 
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Certifico que la següent relació d'obligacions pendents de pagament als contractistes [nota 1] reuneixen tots 
els requisits següent [nota 2]: 
 
a) Ser vençudes, líquides i exigibles [nota 3]. 
b) Que la recepció, en el registre administratiu de la entitat local, de la corresponent factura, factura 
rectificativa en el seu cas, o sol·licitud de pagament equivalent ha tingut lloc abans de l'1 de gener de 2012. 
c) Que es tracti de contractes de obres, serveis o subministraments inclosos en l'àmbit d'aplicació del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
[nota 1]: S'entén per contractista tant l'adjudicatari del contracte com el cessionari a qui li hagi transmès el 
seu dret de cobrament. 
[nota 2]: S'exclouen les obligacions contretes per les entitats locals amb l'Administració general de l'Estat o 
qualsevol dels seus organismes i entitats dependents, l'Administració de las comunitats autònomes o 
qualsevol dels seus organismes i entitats dependents, altres entitats locals i amb la Seguretat Social. 
[nota 3]: En el cas en el què les entitats locals hagessin acordat amb els seus contractistes, amb anterioritat 
al 26 de febrer de 2012, una cancel·lació fraccionada dels deutes contrets amb aquests, s'inclourà en 
l'esmentada certificació l'import total pendent de pagament en el moment en el què es lliuri. En aquests 
casos les entitats locals hauran d'informar dels venciments que es produeixin fins el 31 de desembre de 
2012. 
 
Així mateix, indica que pot ser contactat de las següents maneres: 
 
A l'adreça de correu electrònic:  
'aj.prades@altanet.org' 
En el número de telèfon: 
'977868018' 
 
Proveïdores del grup de l'Entitat local i els seus dependents 
CIF/NIF Denominació social Domicili social Dimensió contractista 
39660269N PAU JANSÀ I OLIVÉ Via Augusta, núm. 1, 2n 

43003 Tarragona 
Autònom 

A43126846 TRANSCORNEJO, S.A. Carrer del Coure, núm. 31 
Polígon Industrial Riu Clar 
43006 Tarragona 

Sense especificar 

B43901883 OFICINA TÈCNICA TOMAS-
ROIG ASSOCIATS, S.L. 

Carrer Onze de Setembre, 
núm. 1, 2n, 5a 
43800 Valls 

Sense especificar 

 
Identificació de l'Entitat local 
Nom de l'Entitat Local: Prades 
ID d'aquesta Entitat 15493 
ID alternatiu d'aquesta Entitat: 09-43-116-AA-000 
Tipus de l'Entitat a signar: Ajuntament 
CIF de l'Entitat a signar:  
 
Factures i pagaments fraccionats de 'Prades' 
CIF/NIF Codi de factura Import principal Data entrada en 

registre 
Data de reclamació 
en tribunals (si 
aplicable) 

Total pendent 
pagament (en cas 
d'acord de pagament 
fraccionat 

39660269N 2011A019 4.976,96 17-5-2011  1.244,24 
      
A43126846 437 17.842,78 13-7-2011  17.842,78 
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A43126846 927 91.299,64 1-2-2011  30.000,00 
      
      
      
B43901883 11014 8.496,86 17-5-2011  2.124,22 
      
 
CIF/NIF Estat de 

comptabilització 
Exercici comptable 
(si comptabilitzat) 

Data de gravació Data de venciment 
(si aplicable) 

Import del venciment 
(si aplicable) 

39660269N Comptabilitzada 
i aplicada 

2011 14-3-2012   

    30-3-2012 1.244,24 
A43126846 Comptabilitzada 

i aplicada 
2011 14-3-2012   

    30-3-2012 8.921,39 
    30-4-2012 8.921,39 
A43126846 Comptabilitzada 

i aplicada 
2011 14-3-2012   

    30-3-2012 10.000,00 
    30-4-2012 10.000,00 
    11-5-2012 10.000,00 
B43901883 Comptabilitzada 

i aplicada 
2011 14-3-2012   

    30-3-2012 2.124,22 
 
10è.- Modificació del nomenclàtor de les vies urbanes de Prades – Aprovació inicial 
 
La denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari referit a les vies 
públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, per tant és necessari donar nom a dos carrers que actualment no 
en tenen. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la denominació dels carrers sense nom com a carrer Castanyer i carrer Alsina, 
d'acord amb la relació i el plànol que consta a l'expedient. 
 
Segon.- Sotmetre-ho a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant la publicació d'un anunci al 
Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis municipal, a l'efecte que qualsevol persona interessada 
pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si 
transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial 
esdevindrà definitiu, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa. 
 
Tercer.- Aprovat definitivament l'expedient es trametrà una còpia de la relació i del plànol a les entitats i 
agrupacions locals i a les institucions interessades. 
 
8è.- Precs i preguntes 
 
No es fa cap prec ni cap pregunta. 
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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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