
 
AJUNTAMENT DE PRADES 

 

PE 28.10.2016/Pàg. 1 

ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 06/2016 
Caràcter: extraordinària 
Data: 28 d'octubre de 2016 
Horari: de 20:00 a 20:25 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Joan Pons i Mariné, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Esteve Obis i Torruella, regidor (CiU) 
Judit Olivé i Torruella, regidora (CiU) 
Miquel Borràs i Castañé, regidor (JpP-CP) 
 
Excusa l'absència: 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (JpP-CP) 
 
Actua de Secretari el Sr. Josep Lluís Valero Nolla. 
 
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 30 de setembre de 2016 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2016, 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.- Compte general de la corporació de l'exercici pressupostari 2015 - Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data 2 de maig de 2016 l'alcaldessa va resoldre iniciar la tramitació administrativa del compte general i 
sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l'emissió de l'informe d'intervenció preceptiu. 
 
2. En data 20 de maig de 2016 l'interventor va emetre informe favorable relatiu al compte general de la 
corporació corresponent a l'exercici de 2015, les principals conclusions del qual són les següents: 
 
1. L'entitat local presenta un situació d'equilibri patrimonial, en què els actius no corrents estan totalment 
finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de 523.870,65 euros. 
 
2. L'entitat local presenta un situació d'equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses 
generals de 439.518,17 euros. La gestió de la tresoreria presenta un superàvit anual de 111.698,51 euros.  
 
3. La gestió pressupostària de l'entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 116.492,73 euros, un 
grau d'execució del pressupost de despeses del 64% i d'ingressos del 69%. 
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4. En relació als compliments de l'objectiu d'estabilitat, regla de la despesa i deute viu de l'ens local, aquest 
presenta una capacitat de finançament de 138.504,03 euros, un compliment de la regla de la despesa de 
3.287,68 euros, un rati de deute viu de 38,31% i un PMP del darrer trimestre de 2015 de -10,22558. 
 
5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s'han seguit les bases d'execució del 
pressupost, així com el que disposen 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; regles 44 i següents del 
SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del simplificat. 
 
3. En data 23 de maig de 2016 l'Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes. 
 
4. En data 10 de juny de 2016 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar 
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l'aprovació del compte general. 
 
5. En data 25 de juliol el secretari va certificar que el Compte General es va exposar al públic durant el termini 
del 28 de juny al 23 de juliol de 2016 i que durant el termini d'exposició pública no s'han presentat objeccions 
o reclamacions. 
 
Finalitzat l'exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el compte general de l'entitat local, dels organismes 
autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 
 
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i 
pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l'ha de retre abans del dia 15 de maig de l'actual exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l'exercici pressupostari 2015 s'han sotmès a l'informe de la Comissió Especial 
de Comptes, la qual n'ha emès un dictamen aprovador en data 20 de maig de 2016. Exposat el compte general 
al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 104, de data 1 de juny de 2016, pel període reglamentari, 
no s'hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir presents 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 comptes anuals corresponents a l'exercici 2015, integrats pels següents 
documents comptables: 
 

− Balanç. 
− Compte de resultat econòmic patrimonial. 
− Estat de canvis del  patrimoni net. 
− Estat de fluxos d'efectiu. 
− Liquidació del pressupost. 
− La memòria. 

 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
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− Actes d'arqueig de les existències en caixa a fi d'exercici de l'entitat local. 
− Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de 

l'entitat local o de l'organisme autònom, a fi d'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat 
bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s'aportarà l'oportú estat 
de conciliació, autoritzat per l'interventor o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat. 

 
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic 
2015, a la Sindicatura de Comptes. 
 
3r.- Modificació núm. 2 del pressupost general de l'exercici 2016 – Aprovació inicial 
 
Per Providència de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2016 s'inicia l'expedient per a l'aprovació de la 
modificació núm. 2 del pressupost general de l'exercici 2016, mitjançant crèdit extraordinari. 
 
El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l'article 177 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 als articles 34 a 38 del 
RD 500/1990. 
 
2. Segons la normativa d'hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no 
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient 
o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 
 
3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de 
despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
 
4. Segons l'article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 
l'aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l'Ajuntament per majoria simple. 
 
5. Cal tenir en compte l'article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l'article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què l'elaboració, 
aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les 
Administracions Públiques i resta d'entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d'estabilitat 
pressupostària. 
 
El Ple de la corporació, per cinc (5) vots a favor del grup de CiU i un (1) vot en contra del grup de JpP-CP, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 2 del pressupost general de l'exercici de 2016 
de crèdit extraordinari, per import de 89.650,00 €, que cal finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides 
de despeses del pressupost vigent de la corporació, d'acord amb el següent detall: 
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Despeses a finançar 
Crèdits extraordinaris 
 

Partida Denominació Quantia 
342.131 Instal·lacions esportives. Personal laboral temporal  1.500,00 € 
161.210 Proveïment domiciliari d'aigua potable. Infraestructures i béns naturals  2.500,00 € 
165.210 Enllumenat públic. Infraestructures i béns naturals  12.000,00 € 
312.22200 Centres de salut. Serveis de telecomunicacions  600,00 € 
323.22200 Centres docents. Serveis de telecomunicacions  650,00 € 
3321.22200 Biblioteques públiques. Serveis de telecomunicacions  400,00 € 
337.22200 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure. Serveis de telecomunicacions  700,00 € 
432.22200 Informació i promoció turística. Serveis de telecomunicacions  2.000,00 € 
161.62302 Proveïment domiciliari d'aigua potable. Cloradora bassa  5.300,00 € 
171.61000 Parcs i jardins. Adquisició finca Riu Brugent, 1-B  42.000,00 € 
454.61903 Camins veïnals. Arranjament del camí de Les Desveses  9.000,00 € 
920.62400 Administració general. Adquisició vehicle  13.000,00 € 

 
Finançament 
Baixes de crèdits 
 

Partida Denominació Quantia 
160.61902 Arranjament i reparació del clavegueram de diversos carrers  -89.650,00 € 

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà 
ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període 
d'exposició pública, per resoldre-les. 
 
4t. - Adjudicació de la concessió de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al centre cívic de 
Prades – Aprovació 
 
Vist l'expedient de contractació relatiu a l'adjudicació de la concessió de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs 
situat al Centre cívic de Prades. 
 
Atès que la Mesa de Contractació proposa l'adjudicació de l'esmentat contracte a l'empresa Tossalevents, 
S.L. 
 
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 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de contractes sector públic, és l'òrgan competent per a aprovar la contractació de referència. 
 
El Ple de la corporació, per cinc (5) vots a favor del grup de CiU i un (1) vot en contra del grup de JpP-CP,, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar a l'empresa Tossalevents, S.L., pel preu total de 2.904,00 euros (IVA inclòs) anuals, que 
es desglossa en un import net de 2.400,00 euros i 504,00 euros de l'Impost sobre el Valor Afegit, mitjançant 
concurs públic, la concessió administrativa de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de 
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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 11 de novembre de 2016, 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. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord mitjançant la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 
d'Edictes de l'Ajuntament. 
 
5è.- Projecte d'urbanització del carrer Riu Brugent – Aprovació inicial 
 
La Presidència ha incoar expedient per a l'aprovació del projecte d’obra pública ordinària de la Urbanització 
de carrer Riu Brugent, amb un pressupost d'execució per contracta de 332.672,60 euros, el qual ha estat 
adaptat al nou tipus d'IVA aprovat pel Reial decret llei 20/82012, de 13 de juliol, resultant un nou pressupost 
d'execució per contracta de 341.130,38 euros 
 
El projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
El projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix l’article 123 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles 125 i 
següents del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
Es compleixen les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així com la normativa tècnica que 
resulta d’aplicació al tipus de projecte d’obra que es tracta. 
 
El Secretari ha emès informe sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir. 
 
El Ple de la corporació, per cinc (5) vots a favor del grup de CiU i un (1) vot en contra del grup de JpP-CP, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra pública ordinària de la Urbanització del carrer Riu Brugent, 
redactat per l'enginyer industrial Alfred Lerga Ramos, amb un pressupost total de 341.130,38 euros. 
 
Segon.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc 
web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació al BOP, 
els ciutadans puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament el 
projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris per a la seva publicació. 
 
L’aprovació definitiva del projecte durà implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels 
terrenys i els edificis que hi estan compresos, a l'efecte de l’expropiació forçosa. 
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6è. – Aplicació de contribucions especials per al finançament de l'obra Urbanització del carrer Riu 
Brugent – Aprovació provisional 
 
ANTECEDENTS 
 
L'Ajuntament ha aprovat el projecte Urbanització del carrer Riu Brugent. 
 
Per Providència de l'Alcaldia es va resoldre iniciar l'expedient de contribucions especials per la realització de 
les obres esmentades i demanar els informes corresponents. 
 
Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès els corresponents informes tècnic i jurídic, 
que consten en l'expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
D'acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament pot establir i exigir contribucions 
especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o un augment de valor en els 
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l'àmbit de les competències de l'Ajuntament per 
complir els fins que li són atribuïts. L'obra d'Urbanització del carrer Riu Brugent té aquesta consideració perquè 
s'inclou en un dels supòsits enumerats en l'article 29 del Reial decret legislatiu 2/2004 abans esmentat. 
 
D'acord amb l'article 15.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i l'ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions 
especials, l'article 34.1 i 3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que l'exacció de 
les contribucions especials requerirà l'adopció prèvia de l'acord d'imposició i d'ordenació en cada cas concret. 
 
La base imposable serà, com a màxim, de 135.820,09 euros, corresponents al 60% del cost que l'Ajuntament 
suporta per realitzar aquesta obra, que no supera el límit del 90% exigit per la Llei. 
 
El tècnic municipal, en el seu Informe, estableix que les obres que s'executin i que afectin els propietaris dels 
immobles de la zona delimitada en l'apartat tercer de l'Informe suposaran un considerable benefici o increment 
del valor dels béns. 
 
El Ple de la Corporació, per cinc (5) vots a favor del grup de CiU i un (1) vot en contra del grup de JpP-CP, 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l'execució de l'obra Urbanització del 
carrer Riu Brugent, l'establiment i l'exigència de les quals es legitima per l'obtenció d'un benefici o per 
l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada. 
 
Segon.- Ordenar simultàniament el tribut concret d'acord amb les determinacions següents: 
 
- El cost previst de l'obra es fixa en 362.186,90 euros i el cost suportat per l'Ajuntament és de 226.366,81 
euros. 
 
- Es fixa la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris en 135.820,09 euros, corresponents al 60% del 
cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l'obra, si el cost real és més 
alt o més baix que el previst, s'ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s'han d'assenyalar 
els subjectes passius i s'han de girar les liquidacions que calguin. 
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226 
- S'apliquen com a mòduls de repartiment de la base imposable els següents: 

• superfície parcel·la, 40% 
• valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles de l'any 2016, 60% 

 
Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d'aplicar a la quantitat que 
es reparteix entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons consta en el document annex. 
 
Quart.- Exposar l'expedient a informació pública, mitjançant anunci publicat en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per un termini de trenta dies hàbils, durant el 
qual les persones interessades poden examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Durant aquest període d'exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en 
associació administrativa de contribuents. 
 
Cinquè.- Si no hi ha reclamacions, l'acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Si hi ha reclamacions, el Ple de la Corporació ha de resoldre-les, per majoria absoluta, abans d'aprovar 
definitivament la imposició i l'ordenació de les contribucions especials. 
 
Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és conegut; i mitjançant 
edictes, si no ho és. 
 
Setè.- Recaptar aquestes contribucions especials per endavant en dos terminis, corresponents cadascun al 
50% de la quota. 
 
Vuitè.-  Aplicar l'Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no prevegi aquest acord. 
 
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 
 
 
 
 
Josep Lluís Valero Nolla Lídia Bargas i Musoy 
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