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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 02/2014 
Caràcter: extraordinària 
Data: 2 d'abril de 2014 
Horari: de 20:32 a 20:41 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) 
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 
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. 
 
1r.- Pressa de possessió i jurament de càrrec del nou regidor 
 
S’examina la Credencial de Regidor tramesa per la Junta Electoral Central, per la qual ha estat designat 
regidor de l’Ajuntament de Prades el senyor Enric Martorell i Musté, inclòs en la llista de candidats 
presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal a les Eleccions Locals de 22 de maig 
de 2011, en substitució, per renúncia, de Josep María Planas i Pujol i prèvia renúncia anticipada de Joan 
Antón Pérez i Mariné. 
 
Seguidament la Sra. Alcaldessa, de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la 
fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, formula al nou regidor la pregunta 
següent: 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a 
de l'Ajuntament de Prades amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l'Estatut d’Autonomia de 
Catalunya? 
 
El Sr. Enric Martorell i Musté respon, ho juro. 
 
2n.- Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) – Publicació de l'avanç 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Per acord d'aquest Ple de data 2 d'agost de 2013 es va iniciar el procés de formulació del Pla 
d'ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) i es va aprovar el Programa de participació 
ciutadana. Aquest Programa ha estat exposat al públic per un termini de vint dies, durant el qual s'han 
presentat suggeriments. Aquests suggeriments s'han tingut en compte a l'hora de redactar el POUM. 
 
1.2. La primera fase de la redacció del POUM és l'elaboració de l'avanç que ha de contenir l'informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar, que ha de ser exposat al públic. 
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2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. Article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 
 
2.2. Articles 23 i 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Publicar i sotmetre a informació pública l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal, així com 
l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar que en forma part, pel termini de vint dies. 
 
Segon.- Trametre l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal a la Direcció dels Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat del Camp de Tarragona, per a l'emissió de l'informe urbanístic 
corresponent.  
 
Tercer.- Trametre l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i demanar-li l'emissió del Document de referència per tal 
d'elaborar l'informe de sostenibilitat ambiental que s'ha d'incloure en el Pla d'ordenació urbanística 
municipal. Un cop es rebi aquest Document de referència, que es procedeixi a l'elaboració de l'informe de 
sostenibilitat ambiental per l'equip redactor d'aquest. 
 
Quart.- Sol·licitar els informes sectorials previs a l'aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal. 
 
Cinquè.- Publicar l'anunci d'informació pública de l'avanç al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a 
la web www.prades.cat. Publicar, addicionalment, a dos diaris dels de major circulació de l'àmbit municipal, 
l'anunci d'informació pública de l'avanç. 
 
Sisè.- Fer constar que contra aquests acords, per tractar-se d'actes administratius de tràmit no qualificats, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
3r.- Proposta de modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
El passat 19 de febrer de 2014 el Sr. Josep M. Planas Pujol, regidor d'aquest Ajuntament del grup municipal 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, va presentar la seva renúncia al càrrec de regidor de 
l'Ajuntament de Prades. 
 
El Sr. Josep M. Planas Pujol, formava part de la Comissió Especial de Comptes com a vocal en 
representació de Grup polític: Partit dels Socialistes de Catalunya–Progrés Municipal – PSC-PM. 
 
Correspon al ple 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. 
 
 

http://www.prades.cat/
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PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Modificar la Comissió Especial de Comptes. 
 
Aquesta Comissió està 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. Llorenç Torruella i Ramiro, regidor Grup polític: Partit dels Socialistes de Catalunya– 
  Progrés Municipal – PSC-PM 
 
El Ple, per unanimitat, APROVA la proposta. 
 
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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