ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 13 DE FEBRER DE 2009
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
13 de febrer de 2009.
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
12:00 hores
12.45 hores

Assisteixen:
Il·lma. Sra. Marta Amorós Guallarte
Il·lma. Sra. Rosa Gairal Llaveria
Il·lm. Sr. Gerard cabré Vaqué

Alcaldessa
Regidora
Regidor

Excusa assistència:
Il·lm. Sr. Sixte Bertran Amorós
Il·lma. Sra. Assumpció Cabré Cabré

Regidor
Regidora

Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
2. Aprovació de la certificació Única de les obres d’Arranjament i ampliació d’un tram
del Camí dels Escanons, corresponent a l’obra inclosa al programa d’arranjament i
millora dels camins municipals de la Comarca del Priorat, exercici 2008.
3. Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2008, de millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram de carrer
Major”.
4. Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2007, del projecte d’obres “Arranjament dels carrers Dalt, Vallet i tram de carrer
Major”.
5. Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2008, de millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Major, Soldevila, i
Burguera i d’un tram del Barranquet”
6. Aprovació de l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2008, de millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Major, Soldevila, i
Burguera i d’un tram del Barranquet”
7. Aprovació de l’actuació de consolidació de l’estructura, reparació de la coberta i
distribució de la planta segona de l’edifici de la societat, 2a fase.
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8. Aprovació de l’actuació d’Adquisició de mobiliari per a la creació d’un parc infantil,
convocatòria 2008 de la Diputació de Tarragona.
9. Aprovació de l’actuació de la senyalització de diversos indrets del municipi,
convocatòria 2008 de la Diputació de Tarragona.
10. Acceptació de la subvenció de Diputació de Tarragona per l’actuació de 21 de
desembre Duran Duran
11. Acceptació de la subvenció de Diputació de Tarragona per a garantir la seguretat a
les piscines municipals, convocatòria 2008
12. Aprovació de la sol·licitud de retribucions a càrrecs electes 2009.
13. Decrets i informes d’Alcaldia.
8. Precs i preguntes.
********************************
Abans de passar a tractar els punts de l’ordre del dia i d’acord l’article 82.3 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, la alcaldessa per raons d’urgència proposa incloure a l’ordre
de dia
•

Aprovació de la sol·licitud a la Diputació de Tarragona de diferents subvencions incloses
en la Convocatòria de 2009

•

Aprovació de sol·licitud d’una operació de tresoreria amb Caixa Tarragona

•

Aprovació de la memòria valorada 4ª fase de la teulada del cafè i sol·licitud de subvenció
a Arquitectura i Paisatge.

Sotmesa a votació la urgència dels punts anteriors, aquestos són ratificat per unanimitat per tots
els assistents al Ple.

Seguidament es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:

1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Es sotmeten a aprovació les actes dels plens Ordinari de 4 de desembre de 2008 i sense que es
formuli cap tipus d’observació, resulten aprovades per UNANIMITAT dels membres assistents.
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2. Aprovació de la certificació Única de les obres d’Arranjament i ampliació d’un
tram del Camí dels Escanons, corresponent a l’obra inclosa al programa
d’arranjament i millora dels camins municipals de la Comarca del Priorat,
exercici 2008.
Vista la certificació d’obra Única corresponent a l’obra d’Arranjament i ampliació d’un tram del
Camí dels Escanons, corresponent a l’obra inclosa al programa d’arranjament i millora dels
camins municipals de la Comarca del Priorat, exercici 2008, per import de 9.123,82 €
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació d’obra núm. 2 corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2007, Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major, per import de
28.028,28

Segon.-

Trametre aquesta certificació a la delegació del Govern a Tarragona, oficina del
PUOSC.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

3. Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 corresponent a l’obra inclosa al
PUOSC 2008, de millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i
tram de carrer Major”.
Vista la certificació d’obra núm. 2, amb un import d’obra executada durant el mes de 37.919,15 €,
corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2008, núm. d’obra 644, del projecte d’obres
“Arranjament dels carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació d’obra núm. 2, descrita en el paràgraf anterior,
corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2007, projecte d’obres “Arranjament dels
carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.

Segon.-

Trametre aquesta certificació a la delegació del Govern a Tarragona, oficina del
PUOSC.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
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4. Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 corresponent a l’obra inclosa al
PUOSC 2007, del projecte d’obres “Arranjament dels carrers Dalt, Vallet i tram
de carrer Major”.
Vista la certificació d’obra núm. 3, amb un import d’obra executada durant el mes de 31.409,61 €,
corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2007, núm. d’obra 896, projecte d’obres “Arranjament
carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació d’obra descrita en el paràgraf anterior, núm. 3
corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2007, projecte d’obres “Arranjament
carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.

Segon.-

Trametre aquesta certificació a la delegació del Govern a Tarragona, oficina del
PUOSC.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

5. Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 corresponent a l’obra inclosa al
PUOSC 2008, de millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Major,
Soldevila, i Burguera i d’un tram del Barranquet”
Vista la certificació d’obra núm. núm. 1 corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2008, de millores
al projecte d’obres “Arranjament carrers Major, Soldevila, i Burguera i d’un tram del Barranquet”
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació d’obra núm. 1 corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2008, de millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Major, Soldevila, i
Burguera i d’un tram del Barranquet”

Segon.-

Trametre aquesta certificació a la delegació del Govern a Tarragona, oficina del
PUOSC.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

6. Aprovació de l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al
PUOSC 2008, de millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Major,
Soldevila, i Burguera i d’un tram del Barranquet”
Vista l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2008, de millores al
projecte d’obres “Arranjament carrers Major, Soldevila, i Burguera i d’un tram del Barranquet”
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
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Primer.-

Aprovar l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2008, de millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Major, Soldevila, i
Burguera i d’un tram del Barranquet”

Segon.-

Trametre aquesta acta de Preus contradictoris a la delegació del Govern a
Tarragona, oficina del PUOSC.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

7. l’aprovació de l’actuació de consolidació de l’estructura, reparació de la
coberta i distribució de la planta segona de l’edifici de la societat, 2a fase
L’ajuntament té concedida per part de Diputació, una subvenció de 11.000,00 € per l’actuació de
consolidació de l’estructura, reparació de la coberta i distribució de la planta segona de l’edifici de
la societat, 2a fase.
Aquesta actuació s’ha portat a terme d’acord el previst al projecte.
La totalitat de la despesa per aquesta segona fase ha sigut de 14.300,00 €.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar l’actuació de consolidació de l’estructura, reparació de la coberta i
distribució de la planta segona de l’edifici de la societat, 2a fase

Segon.-

Enviar a Diputació de Tarragona, la documentació necessària per justificar
aquesta subvenció.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

8. Aprovació de l’actuació d’Adquisició de mobiliari per a la creació d’un parc
infantil, convocatòria 2008 de la Diputació de Tarragona.
L’ajuntament té concedida per part de Diputació, una subvenció de 11.000,00 € per l’actuació
d’Adquisició de mobiliari per a la creació d’un parc infantil, convocatòria 2008 de la Diputació de
Tarragona.
Aquesta actuació s’ha portat a terme d’acord el previst al projecte.
La totalitat de la despesa per aquesta actuació ha sigut de 21.543,52 €.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar l’actuació d’Adquisició de mobiliari per a la creació d’un parc infantil,
convocatòria 2008 de la Diputació de Tarragona.
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Segon.-

Enviar a Diputació de Tarragona, la documentació necessària per justificar
aquesta subvenció.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

9. Aprovació de l’actuació de la senyalització de diversos indrets del municipi,
convocatòria 2008 de la Diputació de Tarragona
L’ajuntament té concedida per part de Diputació, una subvenció de 6.010, 00 € per l’actuació
senyalització de diversos indrets del municipi, convocatòria 2008 de la Diputació de Tarragona.
Aquesta actuació s’ha portat a terme d’acord el previst al projecte.
La totalitat de la despesa per aquesta actuació ha sigut de 7.836,35 €.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar l’actuació de senyalització de diversos indrets del municipi.

Segon.-

Trametre a Diputació de Tarragona, la documentació necessària per justificar
aquesta subvenció.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

10. Acceptació de la subvenció de Diputació de Tarragona per l’actuació de 21 de
desembre Duran Duran
La Diputació de Tarragona ha concedit a aquest Ajuntament diferent subvencions d’actuacions
de diferents activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels Ajuntaments.
Les Actuacions objecte de subvenció són:






Bastoners de l’Aleixar
Esbart Santa Tecla
Havana Jazz Quintet
LA3
Duran Duran

Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Acceptar les subvencions abans descrites.

Segon.-

Enviar a Diputació de Tarragona, la documentació referent a l’acceptació de les
subvencions abans descrites.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
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11. Acceptació de la subvenció de Diputació de Tarragona per a garantir la
seguretat a les piscines municipals, convocatòria 2008
Vist l’acord de la Diputació de Tarragona pel qual es concedeix una subvenció corresponent a les
bases de subvencions de “Garantir la seguretat en les piscines municipals, convocatòria 2008,
per import de 3.640, 00€
Atès que al pressupost municipal vigent existeix import suficient per fer front a les despeses
necessàries per realitzar l’actuació, per a la resta de l’import no subvencionat, s’acorda:
1. Acceptar la subvenció concedida.
2. Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat establerta.
3. Comprometre’s a complir totes i cadascuna de les obligacions establertes a les bases de
la convocatòria i acceptar que, en cas d’incompliment, aquesta circumstància doni lloc al
reintegrament i en el seu cas a la compensació automàtica a la Diputació de Tarragona.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

12. Aprovació de la sol·licitud de retribucions a càrrecs electes 2009.
Atès el Decret 69/2008, d’1 d’abril de Regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
Vista la convocatòria per a l’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’any 2009.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la Sol·licitud de compensació econòmiques a favor dels ajuntaments
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, convocatòria
2009.

Segon.-

Aprovar la elecció com a beneficiària de d’aquesta compensació econòmica per
a l’any 2009,a la Sra. Marta Amorós Guallarte, Alcaldessa de l’Ajuntament.

Tercer.-

Aprovar una dedicació exclusiva del 100% i una retribució mensual bruta de
1.033,23 €.

Quart.-

Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social en data d’1 de gener de
2009 a la Sra. Marta Amorós Guallarte, i assumir el pagament de les quotes
empresarials que correspongui.

Cinquè.-

Trametre aquest acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques, juntament amb la sol·licitud de compensació.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
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13. Aprovació de la sol·licitud de diverses subvencions a la Diputació de
Tarragona.
Ateses i en base a les convocatòries de 2009 de la Diputació de Tarragona per a subvencions a
ens locals.
Vistes les bases que han de regir les sol·licituds d’aquestes subvencions.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.

Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Tarragona de les subvencions següents:

Servei d’Assistència al Ciutadà – Cultura:
 Programes i activitats culturals.
 Adquisició de béns mobles per a equipaments culturals i/o d’interès ciutadà de titularitat
municipal.
 Obres de Reforma, ampliació o millora dels equipaments culturals i/o d’interès ciutadà de
titularitat municipal.
 Adquisició de senyalització d’itineraris, equipaments i indrets d’interès cultural i/o ciutadà
dels municipis.
Servei d’Assistència Municipal – Cooperació al funcionament dels ens locals
 Programa ARTIC – Ajuts per a la renovació de tecnologia informàtica i de comunicacions
 Finançament del control del subministrament d’aigua pel consum humà.
 Creació, condicionament i /o adequació de parcs infantils i parcs de salut municipals
Servei d’Assistència municipal – Medi Ambient
 Actuacions d’estalvi i eficiència energètica i foment de les energies renovables
Segon.-

Trametre aquest acord a Diputació, juntament amb les sol·licitud de subvenció

Es sotmeten a votació la proposta, que resulta aprovada per unanimitat dels membres
assistents.”

14. Concertació d’una operació de tresoreria amb Caixa Tarragona per import de
54.000 EUR
Atès que per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a
curt termini.
Atès el que disposa l’article 51 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.
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Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet l’oportuna adaptació i previsió
a les bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1 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, hi és
d’aplicació l’article 3.1.k del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i, per tant, l’operació de crèdit no
està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb
una entitat o altra és facultat discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de
l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als
principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia de mitjans.
Atesa la necessitat de sol·licitar a Caixa Tarragona la concertació d’una operació de crèdit a curt
termini per un import de 54.000,00 EUR.
Atès que l’import de l’operació de crèdit a curt termini a sol·licitar suposa el 22,50% dels recursos
ordinaris del pressupost; per tant, hi és d’aplicació l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, que preveu que quan el percentatge assenyalat és
superior al 10% per aprovar l’operació de crèdit cal el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple de la corporació.
Atès l'informe favorable d'intervenció i el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple,
ACORDA:
Primer.

Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb
Caixa Tarragona, per un import de 54.000,00 EUR, que s’ha de cancel·lar en un
termini màxim d’un any comptat a partir de la data de la seva concertació.

Segon.

Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Caixa Tarragona, en les
condicions financeres següents:

Import: 54.000,00 EUR, termini: 1 any, sens carència, Periodicitat d’amortització: al venciment,
Tipus d’interès: Euríbor trimestral + 2,00 sense arrodoniment, revisió del tipus d’interès trimestral,
comissió d’obertura 0,35%, cancel·lació anticipada: 0,00%, comissió amortització anticipada:
0,00%, comissió de disposició: 0,00%, formalització: secretària ajuntament.
Tercer.

Facultar l’Alcaldessa per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el tercer punt, amb l’entitat financera Caixa Tarragona

Després de la deliberació corresponent, i sotmesa a votació la proposta, es aprovada per
unanimitat dels membres assistents.

15. Aprovació de la memòria valorada 4ª fase de la teulada del cafè i sol·licitud de
subvenció a Arquitectura i Paisatge.
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Vista la memòria valorada de la 4a fase de la consolidació de l’estructura, reparació de la coberta
i distribució de la planta segona de l’edifici de la societat, redactada per l’Arquitecta Celia Amorós
Mas i que té un pressupost d’execució per contracta de 16.000,00 €.
Atesa la possibilitat de disposar del finançament per aquesta obra procedent del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció general d’Arquitectura i Paisatge.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la memòria valorada de la 4a fase de la consolidació de l’estructura,
reparació de la coberta i distribució de la planta segona de l’edifici de la societat,
redactada per l’Arquitecta Celia Amorós Mas i que té un pressupost d’execució
per contracta de 16.000, 00 €.

Segon.-

Sol·licitar a la Direcció general d’Arquitectura i Paisatge, una subvenció de
16.000,00 € per portar a terme l’actuació esmentada.

Després de la deliberació corresponent, i sotmesa a votació la proposta, es aprovada per
unanimitat dels membres assistents.

16. Decrets i informes d’Alcaldia.
2008
Decret 5-12-2008 atorgament llicència d'obres
Decret 8-12-2008 atorgament llicència d'obres
Decret 10-12-2008 atorgament llicència d'obres
Decret 16-12-2008 atorgament llicència d'obres
Decret 17-12-2008 atorgament llicència d'obres
2009
Decret 1 d’inici d’expedient d’instrucció
Decret 2 de nomenament d’Instructor
Decret 3 de 30 de gener de 2009 atorgament llicència d'obres
Decret 4 de 6 de febrer d'inici expedient aprovació de la liquidació 2006
Decret 5 de 9 de febrer d'aprovació de la liquidació 2006
Decret 6 de 9 de febrer de convocatòria del compte general 2006
Decret 7 de 10 de febrer d'aprovació de la liquidació de la TOVP 2008 a Gas Natural
Decret 8 de 11 de febrer 2009 convocant ple ordinari
Decret 9 de 12 de febrer d'inici expedient aprovació de la liquidació 2007
Decret 10 de 12 de febrer d'aprovació d'informe liquidació SAM
Decret 11 de 12 de febrer d'aprovació de la liquidació 2007
17. Precs i preguntes.
No hi ha precs i preguntes
AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 - A/el:

aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent l’hora que
s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretària, en dono fe.
La Alcaldessa,
Marta Amorós Guallarte

La Secretària,
Corona Díaz Salsench

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 - A/el:

aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

