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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 01/2017 
Caràcter: extraordinària 
Data: 10 de febrer de 2017 
Horari: de 20:05 a 20:10 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) 
Judit Olivé i Torruella, regidora (CiU) 
Esteve Obis i Torruella, regidor (CiU) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (JpP-CP) 
Miquel Borràs i Castañé, 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 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. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre de la Sra. Presidenta, es passa a tractar els assumptes inclosos a 
l'ORDRE DEL DIA. 
 
1r.- Acta de la sessió del dia 30 de desembre de 2016 – Aprovació 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió celebrada el dia 30 de desembre 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.- Expedient de contractació de les obres d'urbanització del carrer Riu Brugent i Plec de clàusules 
administratives particulars – Aprovació 
 
ANTECEDENTS 
 
Mitjançant Provisió de l'Alcaldia de data 20 de gener de 2017 es va incoar l'expedient administratiu per a la 
contractació de les obres incloses en el projecte "Urbanització del carrer Riu Brugent", aprovat definitivament 
en data 30 de desembre de 2016, per un import de 281.925,93 € i 59.204,45 € d'IVA. 
 
El secretari interventor ha emès informe de legalitat de data 27 de gener de 2017. 
 
S'ha incorporat en l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent: 
 

a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública, en tot el què sigui d’aplicació directa. 
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b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP). 

c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes 

de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP 
e) 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. 
 
L'òrgan de contractació competent per a l'adopció del present acord, atès el que preveu la Disposició  
Addicional segona del TRLCSP, és el Ple de la corporació. 
 
El Ple de la corporació, per cinc (5) vots a favor del grup de CiU i dues (2) abstencions del grup de JpP-CP, 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació de les obres incloses en el projecte d'urbanització del carrer Riu 
Brugent mitjançant procediment obert, amb varis criteris d'adjudicació, per un import de licitació de 281.925,93 
€ i 59.204,45 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de les obres. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de contractant l’anunci de 
licitació, i obrir el termini de licitació pública establint el termini per presentar proposicions en 26 dies naturals  
a comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa per import de 341.130,38 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
281.925,93 €, pressupost net, i 59.204,45 € en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1533.60903 del pressupost vigent. 
 
3r.- Pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida a Agrícola de Prades, S.C.C.L., – Aprovació 
 
Per acord del Ple de la corporació de data 20 de maig de 2015 es va Concedir una subvenció singular a 
Agrícola de Prades, S.C.C.L., amb NIF F43013473, per les despeses derivades de la construcció d'una agro-
botiga. 
 
Entre les condicions aprovades a què va quedar subjecta la subvenció hi consta la següent: 
 
"2. Agrícola de Prades, S.C.C.L., haurà de presentar el Compte justificatiu per a ens privats (segons model 
que es facilita), juntament amb tota la documentació que si demana, com a màxim el dia 31 de desembre de 
2015." 
 
Per acord del Ple de data 1 de juliol de 2016, es atorgar una pròrroga per a presentar el Compte justificatiu 
per a ens privats. 
 
En data 2 de febrer de 2017, la Cooperativa Agrícola de Prades, S.C.C.L., ha sol·licitat una pròrroga per 
presentar el Compte justificatiu de la subvenció atorgada, atès que l'obra encara no s'ha acabat. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA 
 
Únic.- Atorgar a la Cooperativa Agrícola de Prades, S.C.C.L. una pròrroga que finalitzarà el dia 31 de 
desembre de 2017 per a presentar el Compte justificatiu per a ens privats, juntament amb tota la documentació 
que si demana. 
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4t.- Moció del grup municipal de CiU de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya 
– Aprovació 
 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els canvis 
organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, 
han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions 
Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les persones. 
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de ser instantani i 
universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat 
de conjugar conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, 
interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis 
públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta en l’existència de 
les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de prestar servei al conjunt del 
territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, 
pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les 
empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel conjunt de les 
Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el 
Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte 
Nacional per a una Societat Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es comprometen a 
treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, 
entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació: 
 
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques 
que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies digitals aprofiti i 
potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot integrant i coordinant 
les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de 
referència internacional. 
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció dels 
drets de les persones i les empreses en la nova societat digital. 
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància de la disrupció que 
pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i 
promovent les infraestructures necessàries. 
 
Per tot això, es proposa al Ple la corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre de 2016 
entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, 
la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el 
Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius 
d'aquest Pacte. 
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Segon.- Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
 
El secretari Vist i plau 
 L'alcaldessa 
 
 
 
 
Josep Lluís Valero Nolla Lídia Bargas i Musoy 
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