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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 04/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 de març de 2015 
Horari: de 20:05 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) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Excusa l'absència: 
Enric Martorell i Musté, 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. 
 
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 16 de febrer de 2015 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2015, 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.- Aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018 – Donar compte 
 
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 24 de febrer de 2015. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 025/2015 
 
ANTECEDENTS 
En data 24 de febrer de 2015 s'emet l'informe d'Intervenció relatiu a l'elaboració del pla pressupostari a mig 
termini, coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. L'article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig 
termini en el que s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà 
una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de 
conformitat amb la regla de la despesa. 
2. L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un període mínim 
de 3 anys i que com a mínim han de contenir: 
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a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les respectives 
administracions públiques. 
b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució 
tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures 
previstes per al període considerat. 
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. 
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les 
finances públiques. 
3. L'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina l'obligació de remetre 
anualment abans del 15 de març els plans pressupostaris a mig termini en els que s'enquadrarà l'elaboració 
dels seus Pressupostos anuals. 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, d'acord amb el següent detall: 
 

 
 
Segon.- Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 
Tercer.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla pressupostari a mig 
termini." 
 

INGRESSOS 2016 2017 2018
Capítol 1 553.200,00 553.200,00 553.200,00
Capítol 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Capítol 3 174.440,37 174.440,37 174.440,37
Capítol 4 289.060,47 289.060,47 289.060,47
Capítol 5 22.310,00 22.310,00 22.310,00
Ingressos corrents 1.044.010,84 1.044.010,84 1.044.010,84
Capítol 6 0,00 0,00 0,00
Capítol 7 0,00 0,00 0,00
Ingressos de capital 0,00 0,00 0,00
Capítol 8 0,00 0,00 0,00
Capítol 9 0,00 0,00 0,00
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00
INGRESSOS TOTALS 1.044.010,84 1.044.010,84 1.044.010,84

DESPESES 2016 2017 2018
Capítol 1 249.009,00 249.009,00 249.009,00
Capítol 2 618.094,49 618.094,49 618.094,49
Capítol 3 16.150,00 16.150,00 16.150,00
Capítol 4 22.085,00 22.085,00 22.085,00
Despeses corrents 905.338,49 905.338,49 905.338,49
Capítol 6 0,00 0,00 0,00
Capítol 7 0,00 0,00 0,00
Despeses de capital 0,00 0,00 0,00
Capítol 8 0,00 0,00 0,00
Capítol 9 67.025,78 68.656,79 65.174,82
Despeses financeres 67.025,78 68.656,79 65.174,82
DESPESES TOTALS 972.364,27 973.995,28 970.513,31
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El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
2n.- Autorització de l'adhesió de l'àmbit territorial de l'Ajuntament de Prades al territori Leader – 
Donar compte 
 
Seguidament el Sr. Secretari dona lectura al decret de l'Alcaldia del dia 11 de març de 2015. 
 
"DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 029/2015 
 
En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es 
fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva 
presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del 
desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-
2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de 
desenvolupament local. 
El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp té per objectiu gestionar el nou programa Leader 
pel període 2014-2020 al territori de l'Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat, als municipis Alforja, Arbolí, 
Capafonts, la Febró, l'Albiol, l'Aleixar, l'Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Colldejou, Duesaigües, 
Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d'Escornalbou i Vilaplana de la comarca del 
Baix Camp; als municipis Renau, Salomó, Vespella de Gaià i la Secuita de la comarca del Tarragonès i als 
municipis Bonastre, el Montmell i Masllorenç de la comarca del Baix Penedès. 
El municipi de Prades està interessat en participar en el programa Leader 2014-2020 i es considera 
representat en aquest Consorci pel Consell Comarcal del Baix Camp. 
 
RESOLUCIÓ 
Primer.- Autoritzar l'adhesió de l'àmbit territorial de l'Ajuntament de Prades al territori Leader, gestionat pel 
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp. 
Segon.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, del contingut d'aquesta resolució." 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
4t.- Plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local 
destinat a gimnàs 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 gimnàs 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 quatre (4) vots a favor del grup de CiU i dues (2) abstencions del grup del PSC-
PM, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local 
destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública el plec de condicions administratives particulars, exposant-lo en el 
perfil de contractant, tauler d'anuncis de l'Ajuntament i 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 gimnàs situat al Centre cívic de Prades, anunciant-se simultàniament la 
licitació a que fa referència, si bé aquesta serà ajornada quan resulti necessari en aquells casos en què es 
formulin reclamacions o al·legacions contra el plec de clàusules. 
 
En l'explicació de vot el portaveu del grup del PSC-PM manifesta el següent: Ens abstenim perquè el cànon 
mínim anual no és suficient ni per pagar la pintura i tenim dubtes de com es satisfaran les obligacions del 
concessionari, condició 28a, punt g). 
Respecte a aquest segon apartat, el secretari li comunica que atesa la impossibilitat de separar les 
instal·lacions del gimnàs de les generals del Centre cívic, les despeses d'electricitat, calefacció i refrigeració 
del local del gimnàs es calcularan a tant alçat, el qual es determinarà pels serveis tècnics municipals. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
El secretari Vist i plau 
 L'alcaldessa 
 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Lídia Bargas i Musoy 
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