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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 03/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 2 d'agost de 2013 
Horari: de 21:10 a 21:50 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) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
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 
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. 
 
Previ a l'inici de la sessió i per unanimitat dels assistents s'acorda declarar d'urgència i incloure en l'ordre del 
dia l'assumpte relatiu al "Pla de protecció civil de Prades: Pla específic municipal CORREFOC – Aprovació" 
que serà tractat abans del punt "Moció d'adhesió al pacte nacional pel dret a decidir – Aprovació". 
 
1r.- Acta de la sessió del dia 12 d'abril de 2013 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 12 d'abril de 2013, 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 10 d'abril de 2013 i el dia 17 de juliol de 2013 i numerats del 038/2013 al 086/2013, 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. Coneixement de la resolució de l'Alcaldia en matèria de delegacions conferides en favors dels 
regidors 
 
Es dóna compte del contingut del Decret de l'Alcaldia número 062/2013, de data 30 de maig de 2013, que 
transcrit literalment diu: 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 062/2013 
ANTECEDENTS 
Per Decret de l'Alcaldia núm. 068/2011, de data 27 de juny de 2011, es va resoldre delegar facultats de 
direcció i gestió en general de diversos serveis als regidors de la corporació, segons les àrees de la 
Corporació municipal. 
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En data 29 de maig de 2013 s'ha presentat al registre general d'aquest Ajuntament (Registre 2013/464) 
escrit del grup municipal PSC, integrat pel Sr. Llorenç Torruella Ramiro, amb DNI 77332069-D, el Sr. Josep 
Planas Pujol, amb DNI 39790944-R, i la Sra. Rosa Domènech Lladó, amb DNI 77832607-D, en el que 
manifesten la seva renúncia a seguir format part de l'equip de govern i, per tant, passar a constituir-se en 
grup d'oposició. 
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 a favor de determinats 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, els articles 21.3 i 
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 53.3 i 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, TURÍSTICA I MEDI AMBIENT Ensenyament i cultura 
  Joventut 
  Turisme i festes 
   Medi ambient, ecologia i 
   camins 
Sr. Joan Llurba i Borrull URBANISME, ESPORTS I AGRICULTURA Arquitectura i urbanisme 
  Obres municipals 
  Esports 
  Piscina i poliesportiu 
  Agricultura 
 
 
Sr. Joan Pons i Mariné HISENDA, SERVEIS I SANITAT Hisenda 
  Serveis comunitaris 

(Aigües, sanejament, 
enllumenat públic) 

  Sanitat 
 
Segon.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple en la primera sessió que tingui lloc. 
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." 
 
4t.- Decret de l'Alcaldia núm. 062/2013-A – Ratificació 
 
Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 062/2013-A, del dia 30 de maig de 2013, pel qual es declara que existeixen 
necessitats urgents i inajornables per a cobrir la plaça de treballador/a i la plaça d'operari de neteja 
mitjançant la contractació de personal laboral temporal. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
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ACORDA: 
 
RATIFICAR el decret de l'Alcaldia número 062/2013-A, del dia 30 de maig de 2013. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 062/2013-A 
ANTECEDENTS 
1. El dia 17 de juny de 2013 quedarà vacant la plaça de treballador/a familiar adscrita al servei d'ajuda a 
domicili perquè l'actual treballadora que ocupa la plaça ha manifestat la seva decisió de deixar aquest lloc 
de treball. 
2. Durant els mesos de l'estiu la població augmenta de manera molt considerable, atès el caràcter 
eminentment turístic del municipi, i per tant també acreixen les necessitats de neteja dels carrers i places. 
3. Per providència de l'Alcaldia de data 23 de maig de 2013, es va disposar que s'emetés informe en relació 
amb el procediment a seguir i la legislació aplicable, amb proposta d'acord, per poder dur a terme la 
declaració de la plaça de treballador/a familiar i de la plaça d'operari/a de neteja com a prioritàries o que 
afecten al funcionament d'un servei públic essencial. 
4. En data 23 de maig de 2013 el secretari interventor municipal ha emès informe jurídic en relació amb el 
procediment a seguir i la legislació aplicable, amb proposta d'acord, per poder dur a terme la declaració de 
la plaça de treballador/a familiar i de la plaça d'operari/a de neteja com a prioritàries o que afecten al 
funcionament d'un servei públic essencial. 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. L'1 de gener de 2013 va entrar en vigor la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals 
de l'Estat per a l'any 2013, publicada en el BOE de 28 de desembre de 2012 (en endavant LPGE 2013), la 
qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació de personal en l'àmbit de 
totes les administracions, inclosa l'administració local. 
2. L'article 23.Dos de la LPGE 2013, que té caràcter bàsic, determina que durant l'any 2013 no es procedirà 
a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels 
serveis públics essencials. 
3. En conseqüència, l'Ajuntament de Prades només hauria de procedir a la contractació de personal laboral 
temporal o nomenament de personal interí quan es donin les següents condicions, degudament motivades: 
− L'existència d'una necessitat urgent i inajornable 
− Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al funcionament dels serveis 
públics essencials 
4. L'article 53.1.i) i u) 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, disposa que l'Alcaldia exerceix la direcció superior de tot el personal 
de la corporació i pot acordar el seu nomenament, i li assigna les altres atribucions que la legislació no 
atribueix a altres òrgans municipals. 
 
RESOLUCIÓ 
Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir la plaça de treballador/a familiar i la 
plaça d'operari/a de neteja mitjançant la contractació de personal laboral temporal, ja que aquestes places 
es consideren prioritàries, d'acord amb la següent justificació: 
L'actual treballadora familiar que ocupa la plaça ha manifestat la seva decisió de deixar aquest lloc de 
treball. 
El considerable augment de la població que es produeix durant els mesos d'estiu provoca que les 
necessitats de neteja dels carrers i places s'incrementi notablement." 
 
5è.- Compte general de la corporació de l'exercici pressupostari 2012 – Aprovació 
 
Atès que s'ha elaborat el compte general de la corporació de l'exercici pressupostari de 2012 que posa de 
manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i conté el 
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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 17 de maig de 2013, 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 2012, integrats pels 
següents documents comptables: 
 

− Balanç de situació: en tancar l'exercici hi ha un actiu de 5.558.469,00 €, un passiu de 5.558.469,00 
€ i un resultat de l'exercici amb un guany de 27.020,71 €. 

− Compte del resultat econòmic patrimonial: en tancar l'exercici hi ha un guany de 27.020,71 €. 
− Liquidació del pressupost: en tancar l'exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 120.220,75 

€, unes obligacions pendents de pagament de 100.652,06 €, uns romanents totals de 171.049,58 € i 
un resultat pressupostari ajustat de 3.563,12 €. 

− 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 
2012, a la Sindicatura de Comptes. 
 
6è.- Relació certificada de les obligacions pendents de pagament d'acord amb el que disposa el Reial 
decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers – Informació 
 
Seguidament el Sr. Secretari llegeix la relació certificada de les obligacions pendents de pagament d'acord 
amb l'article 3 del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, pel qual es determinen obligacions de subministrar 
informació per part de les entitat locals i el procediment per al pagament de factures. 
 
"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: 'dijous, 18 de 
juliol de 2013', i hora: '17:54:01.4'. 
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 
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 del 31 de maig de 2013. 
c) Que es derivin de les relacions jurídiques descrites en l'article 3.1 Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny. 
 
[nota 1]: S'entén per contractista tant l'adjudicatari del contracte com el cessionari a qui li hagi transmès el 
seu dret de cobrament. 
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[nota 2]: S'exclouen les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 
d'administracions públiques en l'àmbit d ela comptabilitat nacional, a excepció de les que derivi de les 
relacions jurídiques referides a les comandes de gestió, als concerts en matèria sanitària, educativa i de 
serveis socials i les transferències previstes en l'apartat primer de l'article 3 del Reial decret llei 8/2013, de 
28 de juny. 
 
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 Dimensió 
39830704V LLORT ROIG JOSÉ PYME 
 
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: P4311800I 
 
Factures i pagaments fraccionats de 'Prades' 
CIF/NIF Codi de factura Import principal Data entrada en 

registre 
Data de 
reclamació en 
tribunals (si 
aplicable) 

Data de primera 
gravació 

39830704V 00000014 12.181,51 12-02-2013  18-07-2013 
 
 
CIF/NIF Exercici 

comptable 
(si 
comptabilitzat) 

Estat de 
comptabilització 

Data de 
gravació 

Tipus de factura Partida 
pressupostaria 

39830704v 2013 (T) Contab. amb 
àmbit objectiu 
d'articles del 
RDL 8/2013 

18-07-2013 CTOB Art3.a 
Obres, gestió de 
serveis públics 

09.622.001 

 
7è.- Inici de formulació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) – Aprovació 
 
El municipi de Prades compta amb unes normes subsidiàries de planejament aprovades l'any 1995, les 
quals han quedat obsoletes en la majoria de les seves determinacions, per la qual cosa cal redactar un 
instrument urbanístic que dugui a terme l'ordenació urbanística integral del territori. 
 
Aquesta funció la porta a terme el Pla d'ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) que té per 
objecte: 
 
a) Classificar el sòl. 
b) Definir el model d'implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic. 
c) Definir l'estructura general que cal adoptar per a l'ordenació urbanística del territori i establir les pautes 
per a fer-ne el desenvolupament. 
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d) Determinar les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió. 
 
Per Decret de l'Alcaldia núm. 046/2009, de data 4 de juny de 2009, es va iniciar l'expedient de redacció i 
aprovació del POUM del terme municipal de Prades i es va sol·licitar a la Secretaria Intervenció l'emissió 
d'un informe jurídic sobre la tramitació a seguir, el contingut i els objectius del POUM. 
 
A l'expedient consten els informes emesos pel secretari interventor i pels serveis tècnics. 
 
El Ple de la corporació, per quatre vots (4) a favor del grup de CiU i tres (3) abstencions del grup del PSC-
PM, 
 
ACORDA: 
 
1r. Iniciar el procés de formulació del POUM i el procés d'avaluació ambiental corresponent. 
 
2n. Aprovar el Programa de participació ciutadana que recull les mesures i els moments d'exercici d'aquest 
dret dels veïns. 
 
3r. D'acord amb el que disposa el Programa de participació ciutadana, obrir un termini de vint dies perquè 
els veïns facin els suggeriments que creguin convenients, els quals, prèvia valoració tècnica, poden tenir-se 
en compte a l'hora de redactar el POUM. 
 
4t. Publicar aquest acord mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
5è. Fer constar que: 
 
6.1. Contra els apartats 1r, 3r, i 4t d'aquest acord, per tractar-se d'actes administratius de tràmit no 
qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
6.2. Contra l'apartat 2n, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la seva publicació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al 
de la seva publicació. 
 
8è.- Proposta de les dates de les festes locals per a l'any 2014 – 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 el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, estableix el calendari oficial 
de festes laborals, i que fixa les dues festes locals mitjançant una ordre a proposta dels ajuntaments. 
 
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: 
 
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 2014: 
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− Dia 25 d'agost. Fires i festes 
− Dia 20 d'octubre. Festa Major 

 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació. 
 
9è.- Modificació de la composició de la Mesa permanent de contractació – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat 28 de maig de 2013 els membres del grup municipal del PSC van comunicar que renunciaven a 
seguir formant part del govern de l'Ajuntament i que passaven a constituir-se en grup d'oposició. 
 
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 de l'acord següent: 
 
Primer.- Modificar la composició de la Mesa permanent de contractació que estarà integrada pels següents 
membres: 
 
Presidenta: Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Vocals:  Sr. Eugeni Coll i Rovira, tinent d'alcalde 
 Sr. Joan Pons i Mariné, 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 
 
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
10è.- Modificació dels representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d'estar 
representat l'ajuntament, i designació de càrrecs – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat 28 de maig de 2013 els membres del grup municipal del PSC van comunicar que renunciaven a 
seguir formant part del govern de l'Ajuntament i que passaven a constituir-se en grup d'oposició. 
 
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: 
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Organisme/Entitat Representant 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix 
Camp 

Titular: Joan Pons i Mariné, regidor 
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 
Substitut: Joan Llurba i Borrull, 2n tinent d'alcalde 

Agrupació de Defensa Forestal Muntanyes de 
Prades 

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

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 

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: Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 

Substitut: Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 
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: Joan Pons i Mariné, regidor 
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: Lidia Bargas i Musoy, 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. 
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11è.- Modificació de la composició 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 es tramiten en el marc de l'elaboració del mapa Municipal de Catalunya i com a conseqüència 
que el passat 28 de maig de 2013 els membres del grup municipal del PSC van comunicar que renunciaven 
a seguir formant part del govern de l'Ajuntament i que passaven a constituir-se en grup d'oposició, cal 
modificar la composició de la comissió municipal de delimitació. 
 
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.- Modificar la composició de la de la Comissió municipal de delimitació del terme municipal i 
nomenar els senyors relacionats a continuació perquè en formin part. 
 
Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa 
Sr. Eugeni Coll i Rovira, 1r tinent d'alcalde 
Sr. Joan Llurba i Borrull, 2n tinent d'alcalde 
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. 
 
12è. Pla de protecció civil de Prades: Pla específic municipal CORREFOC  – Aprovació 
 
S'examina el Pla específic municipal CORREFOC, elaborat per aquest Ajuntament amb l'assistència tècnica 
del Consell Comarcal del Baix Camp, que s'integra en el Pla de protecció civil de Prades. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar Pla específic municipal CORREFOC, que inclou el Pla d'implantació i manteniment per a 
emergències en àrees de pública concurrència, el Manual d'actuació per a emergències en àrees de publica 
concurrència, els Annexos generals per a emergències en àrees de pública concurrència i l'Annex de 
cartografia específica. 
 
Segon.- Trametre l'esmentat pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació. 
 
13è.- Moció d'adhesió al pacte nacional pel dret a decidir – Aprovació 
 
Antecedents 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d'auto 
governar-se, amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania, 
i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
Davant l'actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en el sí de 
l'Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de decidir el seu 
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futur polític a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema 
«Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l'11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat 
d'Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que 
el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una 
consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 
de gener de 2013. 
 
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va manifestar la voluntat 
del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, punt de trobada i de 
participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, 
transparent, de respecte de la pluralitat d'opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat 
catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que resulti de l'exercici del dret a decidir sigui l'expressió 
majoritària de la voluntat popular. 
 
Finalment, el 26 de juny de 2013 s'ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com expressió d'un dels 
principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l'acte 
de constitució hi han assistit representants de les institucions més representatives del país, del món local, 
dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a 
l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de 
la seva posició final. 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma www.dretadecidir.cat amb 
la voluntat de treballar pels objectius que es proposa. 
 
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del municipi 
s'adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en aquest procés democràtic de 
l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del 
municipi. 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
En l'explicació de vot, el Grup PSC-PM, manifesta el següent: Llegit el redactat no hem vist cap cosa que 
s'oposi al nostre concepte en aquest tema. 
 
Seguidament l'Alcaldessa pregunta si algun grup polític desitja sotmetre a la consideració del Ple per raons 
d'urgència, algun assumpte no comprès en l'ordre del dia i que no te cabuda en el punt de precs i preguntes. 
 
El portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal – PSC-PM, proposa sotmetre la 
Moció per donar recolzament a la comissió d'estudi sobre el dret a decidir creada al Parlament de Catalunya 
a la consideració del Ple. 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA debatre la Moció esmentada. 
 
MOCIÓ PER DONAR RECOLZAMENT A LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE EL DRET A DECIDIR 
CREADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
Atès que el passat 8 de maig el Parlament de Catalunya va aprovar la creació d'una comissió especifica 
sobre el dret a decidir per a estudiar i impulsar les iniciatives polítiques i legislatives a adoptar per Parlament 



 
AJUNTAMENT DE PRADES 

PO 02.08.2013/Pàg. 11 

de Catalunya i per analitzar totes les alternatives per poder fer efectiu el dret a decidir, amb el suport dels 
grups de CiU, ERC, PSC, ICV-EUA i Grup Mixt. 
 
Atès que el passat 4 de juliol es va constituir al Parlament de Catalunya la Comissió d'Estudi del Dret a 
Decidir i es va acordar que aquesta comissió estigui presidida per la Presidenta del Parlament, màxima 
autoritat de la nostra institució representativa i dipositària de la sobirania del poble de Catalunya, que en els 
seu discurs va declarar que: 
 
- "avui per al Parlament de Catalunya, però sobretot per als que representem el poble de Catalunya, crec 
que es un dia important perquè hem constituït la Comissió d'Estudi sobre el dret a decidir". 
 
- "en aquest moment el Parlament de Catalunya ha de treballar per fer possible una consulta, per fer 
possible el referèndum perquè el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur però ho faci des del punt de 
vista més democràtic i tenint en compte la legalitat vigent". 
 
- "es convenient fer passes fermes, ben dirigides, per anar fent etapes en un procés que ha d'acabar bé, i bé 
vol dir que el poble de Catalunya pugui expressar-se lliurement, sense servituds, sense limitacions, sense 
amenaces. No es prejutja ni es determina cap resultat, i hem de sentir al llarg de les nostres reunions i dels 
nostres treballs la comoditat de veure's acomboiat i esperonat per una societat civil que s'ha mobilitzat i que 
continua mobilitzada". 
 
Es per tot això que el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal – PSC-PM proposa 
s'acordi: 
 
1) Donar ple recolzament a la Comissió d'estudi sobre el dret a decidir creada al si del Parlament de 
Catalunya. 
 
2) Demanar la màxima celeritat en els treballs encarregats a dita comissió per tal de conèixer les diferents 
opcions possibles per fer efectiu el dret a decidir del poble de Catalunya sobre el seu futur. 
 
3) Demanar que es facilitin totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població catalana tingui tota 
la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el 
procés. 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
14è.- Precs i preguntes 
 
El portaveu del grup del PSC-PM efectua una sèrie de preguntes: 
 
1a) Respecte a les factures amb número de registre 13/157, 13/278 i 13/534, vol saber si són correctes els 
seus imports. 
L'alcaldessa li comunica que en el proper Ple li contestarà. 
 
2a) Perquè el compte general de 2012 té un import de més de 5.500.000 euros quan tenien entès que les 
despeses anuals eren d'uns 1.500.000 euros? 
El secretari interventor, a requeriment de l'alcaldessa, li contesta que l'import de 5.558.469,00 € 
corresponent al balanç del compte general que recull tots els elements de titularitat de l'Ajuntament i 
necessaris per a desenvolupar la seva activitat i que la quantitat de 1.500.000 euros correspon al 
pressupost de l'any 2012. 
 
3a) Perquè s'han paralitzat les obres del Sr. Custodio Aguilera Aguilera? 
El regidor d'arquitectura i urbanisme Sr. Joan Llurba i Borrull, a petició de l'alcaldessa, li informa que es van 
paralitzat perquè solament tenia concedida llicencia urbanística per a canviar la teulada però que s'estaven 
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efectuant obres d'enderroc i reconstrucció. També li comunica que l'interessat ja ha presentat el projecte per 
ha obtenir la llicència corresponent. 
 
4a) Perquè s'han paralitzat les obres de la Sra. Josefa Guinovart Sabaté? 
A petició de l'alcaldessa, el regidor d'arquitectura i urbanisme Sr. Joan Llurba i Borrull, li contesta que s'han 
paralitzat perquè no havia demanant la corresponent llicència urbanística. 
 
5a) Perquè s'ha sol·licitat un crèdit a curt termini per import de 50.000 euros? 
L'alcaldessa li contesta que aquest préstec a curt termini s'ha concertat per a substituir el que es va 
concertar el dia 31 de desembre de 2012 i que tenia un termini de vigència de 6 mesos. 
 
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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