ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 29 DE GENER DE 2015
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 1/2015
Dijous 29 de gener del 2015
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
17:37 hores
18.42 hores

ASSISTEIXEN:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
No assisteix: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 29 DE GENER DE 2015
1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 29 de
desembre de 2014.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats i dels informes aprovats.

3.

Proposta d’adjudicació del contracte de les obres “Renovació de la
pavimentació i dels serveis a la plaça de l'església”.

4.

Aprovació del “Avantprojecte d’instal·lació d’una planta potabilitzadora
d’eliminació de la terbolesa a Pradell de la Teixeta”.

5.

Aprovació de la memòria per a les actuacions d’inversió en ús públic a l’EIN
Serres de Pradell-l’Argentera de “Creació d’una àrea de lleure a la font del
Peli”.

6.

Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Pradell de
la Teixeta al territori Leader gestionat pel Consorci Leader de
Desenvolupament Rural del Camp.

7.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

8.

Precs i preguntes
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Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:

1.
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 29 de
desembre de 2014.
Havent-se lliurat una còpia de l’esborrany a cada regidor mitjançant correu electrònic, no es
presenten objeccions a la redacció de l’acta de la sessió del ple ordinària celebrada el 29 de
desembre de 2014.
Sotmesa a votació, la proposta d’acta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels informes aprovats.

Per part de l’òrgan de Secretaria municipal es procedeix a la lectura dels diferents decrets
d’alcaldia i dels informes aprovats, que queden enumerats a continuació, dels quals se’n dóna
compte al Ple.
DECRETS 2014
Decret nº 218, de 26 de
desembre de 2014
Decret nº 219, de 30 de
desembre de 2014

DE REQUERIMENT D’ESMENES A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
URBANÍSTICA NÚM. 25/2014/LU DE GALLINER
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES DE
DESEMBRE DE 2014 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES
VIGENT

DECRETS 2015
Decret nº 1 de 2 de gener
de 2015
Decret nº 2 de 2 de gener
de 2015
Decret nº 3 de 13 de
gener de 2015
Decret nº 4 de 13 de
gener de 2015
Decret nº 5 de 13 de
gener de 2015
Decret nº 6 de 13 de
gener de 2015
Decret nº 7 de 13 de
gener de 2015

Decret nº 8 de 13 de
gener de 2015

D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS
LOCALS PER A L’EXERCICI 2015
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ
D’OBRA DE “RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA”
D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
DE PROPOSTA DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE
LA TEIXETA I PARTICULAR PER A LA CESSIÓ D’ÚS A PRECARI D’UNA
PORCIÓ DE FINCA NO URBANITZABLE
DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE D’OBRES MENORS
DE “RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA”
DE SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA
DE LA GENERALITAT DEL PROGRAMA.CAT PER A ACTUACIONS DEL
SEGON SEMESTRE DE 2014
D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE
“RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA PLAÇA DE
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Decret nº 9 de 22 de
gener de 2015
Decret nº 10 de 22 de
gener de 2015
Decret nº 11 de 22 de
gener de 2015
Decret nº 12 de 22 de
gener de 2015
Decret nº 13 de 26 de
gener de 2015
Decret nº 14 de 26 de
gener de 2015
Decret nº 15 de 26 de
gener de 2015

L’ESGLÉSIA”
DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 1/2015/LU
D’OBRES MENORS AL CARRER DE DALT 23
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE
LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 1/2015/LU
DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 22/2014/LU AL
CARRER MAJOR 2
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE
LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 22/2014/LU
DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 2/2015/LU A LA
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 7
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE
LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 2/2015/LU
D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL 1/2015

3.
Proposta d’adjudicació del contracte de les obres “Renovació de la
pavimentació i dels serveis a la plaça de l'església”.
Atès que mitjançant decret d’alcaldia 6/2015 de data 13 de gener es va acreditar la necessitat
d’aquest Ajuntament de contractar les obres de “Renovació de la pavimentació i els serveis a la
plaça de l’església”, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 42.019,55€ i 8.824,11€ d’Impost
sobre el Valor Afegit. Atès que el projecte de “Renovació de la pavimentació i els serveis a la
plaça de l’església” es va aprovar inicialment a la sessió del ple ordinari de data 27 de març de
2014, i aprovat definitivament en data 13 de maig de 2014.
Atès que el preu del contracte ascendeix a 42.019,55 euros i 8.824,11 euros d’IVA, i d’acord amb
l’informe de la intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per
contractar, l’òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, serà el Ple, ja que
la quantitat a adjudicar supera el 10% del recursos ordinaris.
Ateses les característiques del contracte es considera com a procediment més adequat per a la
seva adjudicació el del contracte d’obra menor. En cap cas els contractes menors poden tenir
una durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga (article 23 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la revisió de preus, de
conformitat amb allò que estableix l’article 89.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i en cap cas s'exigirà
formalització del contracte (article 156.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic).
En el contracte menor d’obres, d’acord amb el que disposa l’article 111.2 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, s’hi ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres, sens perjudici que hagi d’existir el
corresponent projecte quan ho requereixin normes específiques.
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Igualment s’ha de sol·licitar l’informe de supervisió a què es refereix l’article 125 de l’esmentada
Llei, quan el treball afecti l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
La Intervenció va acreditar l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per contractar.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Ple adjudicarà el
contracte, i sol·licitarà la incorporació de la factura que farà de document contractual.
La factura, ha de contenir les dades i requisits que estableix l’article 72 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents exposats, es proposa al ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.-

TRAMITAR la contractació de les obres de “Renovació de la pavimentació i els
serveis a la plaça de l’església” mitjançant el procediment del contracte menor.

Segon.-

ADJUDICAR les obres de “Renovació de la pavimentació i els serveis a la plaça de
l’església” a l’empresa ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONÉS, que ha presentat
proposició econòmica més favorable i que es compromet a l’execució del projecte pel
preu de contracte que és de 42.019,55€ i 8.824,11€ d’IVA.

Tercer.-

APROVAR la despesa corresponent Al contracte d’obres de “Renovació de la
pavimentació i els serveis a la plaça de l’església” amb càrrec a la partida
629.00/450/2015 del Pressupost de despeses vigent. Una vegada realitzada la
prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si escau.

Quart.-

NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari, dins del termini de deu dies a partir de la
data en què l’acte s’hagi dictat, als efectes de procedir a la signatura del contracte
d’obres.

Sotmesa a votació, la proposta d’acord resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

4.

Aprovació del “Avantprojecte d’instal·lació d’una planta potabilitzadora
d’eliminació de la terbolesa a Pradell de la Teixeta”.

Atès que s’ha rebut l’avantprojecte d’instal·lació d’una planta potabilitzadora d’eliminació de la
terbolesa a Pradell de la Teixeta (fase 1 i 2), amb un pressupost total de 22.624,85 Euros que,
després d’afegir-li el 21% d’IVA, ascendeix a 27.376,07 Euros, per tal de corregir els problemes
de terbolesa de l’abastament d’aigua per consum humà, que és competència del servei municipal
d’aigües.
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Atès que cal aprovar l’avantprojecte en compliment del disposat en el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
articles 34 i 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Atès que s’ha redactat memòria d’instal·lació de parc de salut per a majors d’edat a la plaça
Vellets, l’alcaldia proposa al ple l’aprovació dels següents acords:
Primer.-

APROVAR inicialment “Avantprojecte d’instal·lació d’una planta potabilitzadora
d’eliminació de la terbolesa a Pradell de la Teixeta”

Segon.-

EXPOSAR al públic pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP, per a general coneixement i als efectes que es
pugui examinar a la secretaria municipal i presentar les al·legacions que es creguin
oportunes. La qual cosa es fa públic en compliment del disposat en el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i articles 34 i 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Sotmesa a votació, la proposta d’acord resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

5.
Aprovació de la memòria per a les actuacions d’inversió en ús públic a l’EIN
Serres de Pradell-l’Argentera de “Creació d’una àrea de lleure a la font del Peli”.
Atès que s’ha redactat la memòria per a les actuacions d’inversió en ús públic a l’EIN Serres de
Pradell-l’Argentera de “Creació d’una àrea de lleure a la font del Peli”, l’alcaldia proposa al ple
l’aprovació dels següents acords:
Primer.-

APROVAR inicialment la memòria per a les actuacions d’inversió en ús públic a l’EIN
Serres de Pradell-l’Argentera de “Creació d’una àrea de lleure a la font del Peli”.

Segon.-

EXPOSAR al públic pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP, per a general coneixement i als efectes que es
pugui examinar a la secretaria municipal i presentar les al·legacions que es creguin
oportunes. La qual cosa es fa públic en compliment del disposat en el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i articles 34 i 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Sotmesa a votació, la proposta d’acord resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.
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6.
Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Pradell
de la Teixeta al territori Leader gestionat pel Consorci Leader de Desenvolupament
Rural del Camp.
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 Pradell de la Teixeta està interessat en participar en el programa Leader 20142020 i es considera representat en aquest Consorci pel Consell Comarcal del Priorat.
Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta acorda per unanimitat dels
membres assistents:
Primer.-

AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Pradell de la
Teixeta al territori Leader gestionat pel Consorci Leader de Desenvolupament
Rural del Camp.

Segon.-

Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze dies el certificat d'aquest
acord i el trameti al Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

Sotmesa a votació, la proposta d’adhesió resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

7.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

Vistes les llicències urbanístiques atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de les
llicència d’obres aprovades, que es relacionen a continuació:
Expedient
Llicència número
1/2015/LU
Llicència número
22/2014/LU
Llicència número
2/2015/LU

Contingut
Aprovació de la llicència urbanística 1/2015/LU de “Arranjament de
paret posterior de 110 metres quadrats”. Aprovada en data 21/01/2015
Aprovació de la llicència urbanística 22/2014/LU de “ Ampliació de
porta de magatzem”. Aprovada en data 21/01/2015
Aprovació de la llicència urbanística 2/2015/LU de “ Arranjament de
paret interior de menjador de 2 metres quadrats”. Aprovada en data
26/01/2015
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8.

Precs i preguntes

El regidor Sr. Francesc Sans (UdMC) recorda el compromís de la Diputació de Tarragona amb
l’ajuntament per a l’anivellament de la carretera TV-3223 al pas pel nucli urbà de Pradell,
coincidint amb les obres de renovació de la pavimentació de la plaça de Sant Isidre.
L’alcalde, Sr. Miquel Cabré (CiU), respon que s’està pendent de rebre resposta del responsable
del departament de carreteres de la Diputació per a l’execució d’aquests treballs d’anivellament
del conjunt de la plaça de Sant Isidre.
El regidor Sr. Francesc Sans (UdMC) proposa modificar l’aparcament dels serveis mèdics,
contemplats al centre de la plaça del Castell, en un emplaçament lateral de la plaça, així com
també proposa senyalitzar la senyal del carrer tallat del carrer de dalt, amb una senyal de “a 50
metres”.
L’alcalde, Sr. Miquel Cabré (CiU), respon a la proposa primera, indicant que l’informe de
simulació urbana aprovat ja contempla l’aparcament dels serveis mèdics al centre de la plaça del
Castell, i que es posarà al centre de la plaça tal i com s’ha aprovat.
El regidor Sr. Roger Mas (CiU) explica que a l’informe de simulació urbana de Pradell aprovat
definitivament, ja es contempla l’aparcament dels serveis mèdics, i que en tot cas es podrà
estudiar una modificació dels aparcaments.
El regidor Sr. Francesc Sans (UdMC) proposa retirar la cadena ubicada a la plaça Vellets, atès
que ja existeix la senyal de prohibit aparcar a tota la plaça. L’alcalde, Sr. Miquel Cabré, respon
que hi està d’acord i que es procedirà a retirar la cadena.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió, essent l’hora que
s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en dono fe.
L’Alcalde,
MIQUEL CABRÉ JUST

El Secretari-interventor,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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