ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 19 DE MARÇ DE 2009
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
19 de març de 2009.
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
12:00 hores
13:00 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 del compte General 2005.
3. Aprovació del compte General 2006
4. Aprovació del pressupost municipal exercici 2009
5. Aprovació del desglossament en dos fases del projecte PUOSC 2009
6. Decrets i informes d’Alcaldia.
7. Precs i preguntes.
********************************
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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 del canvi destinació de la resta de
subvenció PAM 2004 a la memòria valorada “Xarxa aigües pluvials tram carrer de Dalt i
carrer Major i enllumenat parcial de la població”

•

Aprovació del conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del Priorat per al
desenvolupament del Pla Local de Joventut i de les aportacions de l’ajuntament

•

Renúncia de la subvenció de Activitats Culturals i Desenvolupament Local, ambdues de
la Diputació de Tarragona

•

Sol·licitud de canvi de destinació de part de la subvenció restant de PUOSC 2003 a
l’obra de l’edifici del Sindicat, PUOSC 2009

•

Aprovació de les actuacions subvencionades per Diputació corresponents a l’adquisició
de mobiliari per sales culturals.

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

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

1.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.

Es sotmet a aprovació l’acta del ple Ordinari de 13 de febrer de 2009 i sense que es formuli cap
tipus d’observació, resulten aprovades per UNANIMITAT dels membres assistents.

2.

Aprovació del compte General de la Corporació corresponent a l’exercici
2005.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2005 van ser sotmesos a informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 11 de
febrer de 2009. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm.
40 de 18 de febrer de 2009, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions,
al·legacions ni observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 189 al 193
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, el Ple de l’Ajuntament
de Pradell de la Teixeta

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

ACORDA:
Primer.-

Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2005, integrats pels següents estats bàsics:

1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació
- Compte de resultats
- Liquidació del pressupost
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos
tancats
- Estat de tresoreria
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació.
- Estat de modificació de crèdit
- Estat de romanent de tresoreria
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries
Segon.-

Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:

- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment
aprovats
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats
- Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en el cas de
discrepàncies amb els saldos comptables
- Relacions nominals de deutors i creditors
Tercer.-

3.

Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2005, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles esmentats en la part expositiva.

Aprovació del compte General de la Corporació corresponent a l’exercici
2006.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2006 van ser sotmesos a informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 11 de
febrer de 2009. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm.
40 de 18 de febrer de 2009, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions,
al·legacions ni observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 189 al 193
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, el Ple de l’Ajuntament
de Pradell de la Teixeta
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ACORDA:
Primer.-

Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2006, integrats pels següents estats bàsics:

1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 1.261.359,20 Euros, un passiu de
1.261.359,20 Euros.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un guany de 24.555,48 Euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de
2.174,33 Euros, unes obligacions pendents de pagament de 0,00 Euros, uns romanents totals de
43.098,86 Euros i un resultat pressupostari ajustat de 10.068,46 Euros.
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos
tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 179.077,45 Euros i unes
obligacions pendents de pagar de 165.796,98 Euros.
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 39.281,04 Euros
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de 3.631.637,87
Euros i un total en l’haver de 3.631.637,87 Euros.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 0,00 Euros.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 43.098,86 Euros i un romanent de tresoreria afectat a despeses de 0,00
Euros.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna un
saldo pendent de pagament de 43.982,21 Euros pessetes.
Segon.-

Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:

- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: dóna un total d’ingressos de 227.762,43
Euros i un total de despeses de 145.613,99 Euros.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment
aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 0,00 Euros.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats: en
tancar l’exercici dóna un total de baixes de drets de 1.692,51 Euros i un total de baixes
d’obligacions de 249.511,10 Euros.
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- Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en el cas de
discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici donen una existència final de
39.281,04 Euros, discrepàncies 0,00 Euros.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de deutors de
181.251,78 Euros i un total de creditors de 165.796,98 Euros.
Tercer.-

4.

Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2006, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles esmentats en la part expositiva.

Aprovació inicial del pressupost municipal únic per a l’exercici 2009.

Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’ exercici econòmic 2009, així
com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball,
de conformitat amb el establert en els articles 168 i 169 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 l’article 18 del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acord:
Primer:

Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2009 que, resumit per
capítols que l’integren, és el següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPITOL 1
IMPOSTOS DIRECTES
CAPITAL 2
IMPOSTOS INDIRECTES
CAPITOL 3
TAXES I PREUS PÚBLICS
CAPITOL 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPITOL 5
INGRESSOS FINANCERS
CAPITOL 6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAPITOL 7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPITOL 8
ACTIUS FINANCERS
CAPITOL 9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS
PRESSUPOST DE DESPESES
CAPITOL 1
DESPESES DE PERSONAL
CAPITAL 2
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
CAPITOL 3
DESPESES FINANCERES
CAPITOL 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPITOL 6
INVERSIONS REALS
CAPITOL 7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPITOL 8
ACTIUS FINANCERS
CAPITOL 9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

52.050,00 €
6.000,00 €
97.569,62 €
106.066,15 €
610,00 €
- €
1.047.704,23 €
- €
130.000,00 €
1.440.000,00 €
100.047,14 €
91.512,69 €
4.800,00 €
900,00 €
1.228.315,87 €
- €
- €
14.424,30 €
1.440.000,00 €
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Segon.

Aprovar la plantilla de personal que es detalla al Pressupost.

Tercer.

Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.

Quart.

Exposar-ho al públic durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci
inserit en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació, per poder-hi fer reclamacions.

Cinquè.

Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 150 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Es sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial del Pressupost general per a l’exercici 2009
que resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.

5.

Aprovació del desglossament en dos fases del projecte PUOSC 2009

L’ajuntament de Pradell de la Teixeta té l’obra “Rehabilitació de l’edifici de la Societat i adequació
de l’edifici annex com a sala polivalent” inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya,
anualitat 2009, obra núm. 717/2009.
El finançament d’aquesta obra és el següent:
Pressupost
Aportació corporació
Altres aportacions
Subvenció PUOSC

556.078,61
51.784,31
0,00
504.294,30

Aquesta subvenció PUOSC la formen tres programes diferents:
Dip. De Tarragona
Prog. General
Equilibri Territorial
Total

157.294,30
97.000,00
250.000,00
504.294,30

Es va presentar a governació per sol·licitar la inclusió d’aquesta obra en el PUOSC 2009 un únic
projecte tècnic.
L’ajuntament considera una necessitat urgent la execució d’aquesta obra en dos fases. GTA
Arquitectes han elaborat els pressupostos desglossats d’aquestes dos fases:
Una primera fase que contempla la urgència d’assegurar i rehabilitar la teulada que es troba en
molt mal estat, i una segona fase que contempla la resta del projecte. La primera fase té un
pressupost per contracta de 27.986,54 Euros, pressupost del qual l’ajuntament hauria de fer una
aportació municipal del 5% per import de 1.399,33 Euros i la resta del 95% per import de
26.587,21 Euros podria estar subvencionada pel programa general.
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El finançament de les dos fases podria ser el següent:
Primera fase

Segona fase

Tot. PUOSC 2009

Pressupost

27.986,54

528.092,07

556.078,61

Aportació
municipal
Altres
aportacions
Subv. PUOSC

1.399,33

50.384,98

51.784,31

0,00

0,00

0,00

26.587,21
(P.G 26.587,21)

477.707,09

504.294,30

(D.T 157.294,30)
(PG
70.412,79)
(ET 250.000,00)

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords.
Primer.-

Aprovar el desglossament del projecte “Rehabilitació de l’edifici de la Societat i
adequació de l’edifici annex com a sala polivalent”, en les dos fases descrites.

Segon.-

Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques,els
pressupostos de les dos fases i sol·licitar aprovin la inclusió del desglossament
d’aquesta obra en les dos fases.

Es sotmet a votació la proposta anterior que queda aprovada per unanimitat dels membres
assistents.

6.

Aprovació de la sol·licitud a la Diputació de Tarragona del canvi destinació de
la resta de subvenció PAM 2004 a la memòria valorada “Xarxa aigües pluvials
tram carrer de Dalt i carrer Major i enllumenat parcial de la població”

Aquest Ajuntament té concedit per part de Diputació de Tarragona un ajut inclòs al PAM (Pla
d’Actuació Municipal), anualitat 2004 per l’obra “Pavimentació de la Plaça Sant Isidre, i dels
carrers Eres, Burguera i Barranquet.
Es va fer, d’aquesta obra, una primera certificació i desprès va quedar la resta pendent de
certificar perquè es va iniciar per part de l’empresa un contenciós per resoldre contracte i cobrar
l’obra executada.
Per poder destinar la resta de subvenció del PAM 2004, que ascendeix a 53.233,06 €, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Renunciar a rebre la resta de la subvenció esmentada per l’obra que inicialment
es va demanar.
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Segon.-

Sol·licitar a la Diputació de Tarragona resolgui canviar la destinació de la resta
de subvenció PAM 2004 a l’obra “Xarxa aigües pluvials tram carrer de Dalt i
carrer Major i enllumenat parcial de la població.”

Es sotmet a votació els acords anteriors que resulten aprovats per unanimitat dels membres
assistents.

7.

Aprovació del conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Priorat per al desenvolupament del Pla Local de Joventut i de la aportació a
realitzar per l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.

El Consell Comarcal del Priorat ha aprovat la proposta de conveni marc de col·laboració amb els
ajuntaments de la comarca del Priorat per al desenvolupament i consolidació dels Plans Locals
de Joventut.
Vist el conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del Priorat per al
desenvolupament del Pla Local de Joventut i la aportació a realitzar per l’Ajuntament de Pradell
de la Teixeta.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar el conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del Priorat,
per al desenvolupament i consolidació dels Plans Locals de Joventut, que figura
com annex I al present acord.

Segon.-

Aprovar la aportació que ha de realitzar l’ajuntament de Pradell de la Teixeta per
a l’execució del conveni a que fa referència el present acord, que figuren com
annex II al present acord.

Tercer.-

Facultar l’Il·lma. Sra. Alcaldessa, per a la signatura de l’esmentat conveni.

Quart.-

Traslladar aquest acord a la Presidència del Consell Comarcal del Priorat.
Annex I

CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA I
EL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT, DE COL·LABORACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT I CONSOLIDACIÓ DELS PLANS LOCALS DE JOVENTUT
A la vila de Falset, a ..............................................
COMPAREIXEN
D’una banda, el Consell Comarcal del Priorat, i en el seu nom i representació, l’Il·lm. Sr. Josep A.
Robles i Cerezo, de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies personals, per actuar en raó
del seu càrrec.
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D’altra, l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, i en el seu nom i representació, l’Il·lma. Sra. Marta
Amorós Guallarte, de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies personals, per actuar en
raó del seu càrrec.
I, d’altra el Sr. Arturo González i Benet, Secretari del Consell Comarcal del Priorat.
ACTUEN:
El President del Consell Comarcal del Priorat actua, en virtut del que estableix l’article 13.1. a)
del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, i degudament facultat per aquest acte, per acord de la Junta de
Govern del Consell Comarcal del Priorat adoptat en sessió celebrada el dia 17 de setembre de
2008, certificació del qual s’adjunta al present conveni.
L’Alcaldessa de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta actua en virtut del que estableix l’article
53.1. a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i degudament facultat per aquest acte, va prendre possessió del
seu càrrec, en la sessió plenària de 9 de juliol de 2007, certificació de la qual s’adjunta al
present conveni.
El Sr. Arturo González Benet, com a fedatari públic, actua en virtut de la competència que li
confereix l’article 2.h) del RD 1174/87, de 18 de setembre
FONAMENTS DE DRET:
I.- L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com un dels
principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació.
II.- El marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local
s’assenyala l’art. 55 de la Llei de Bases de règim local quan diu al seu apartat c) "prestar, en el
seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les administracions poguessin precisar pel
compliment eficaç de llurs tasques". En el mateix sentit es pronuncia l’art. 144 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya.
III.- L’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, estableix el marc general pel qual es regulen els
convenis de col·laboració entre les administracions públiques i regula els termes que hauran
d’incloure els instruments que formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues
administracions.
IV.- L’art. 4.1. c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix
que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a
terme les administracions públiques entre elles.
IV.- L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat que les administracions
públiques estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per la prestació
de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de les
quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada administració són
les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
Les parts, es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se, i pel present,
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MANIFESTEN:
I.- L’article 3 del Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat
en matèria de joventut a les comarques, estableix que, per fer efectives les competències que es
deleguen, el Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria General de Joventut,
subscriurà un conveni amb cada comarca per tal de respectar els principis de proximitat als
ciutadans, participació i eficàcia en la prestació de serveis.
II.- Aquest Consell Comarcal va signar amb la Generalitat de Catalunya el conveni de delegació
de competències en matèria de joventut a les comarques. Fruit d’aquest conveni, el Consell
Comarcal del Priorat es comprometia a dinamitzar i potenciar les polítiques de joventut i la
informació juvenil a la comarca mitjançant l’obertura d’una oficina de serveis a la joventut i d’un
punt d’informació juvenil.
III.- L’aprovació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya per part del Govern de la Generalitat,
en data de 7 de novembre de 2000, d’acord amb la Resolució 179/VI del Parlament de Catalunya
sobre el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, va permetre redefinir el marc de relacions entre
la Generalitat de Catalunya i els consells comarcals. L’objectiu és impulsar actuacions des de les
comarques que tinguin un caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats de la
població jove, especialment en aquells aspectes que els facilitin l’emancipació i la participació en
la construcció del seu projecte de vida.
IV.- Anualment, des de l’any 2000, el Consell Comarcal del Priorat ha anat subscrivint convenis
amb la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya de suport al Pla comarcal
de joventut, en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya - Projecte Territori.
V.- L’Ajuntament te aprovat el Pla local de Joventut
I posades d’acord ambdues parts, en aquest sentit subscriuen el present
col·laboració, d’acord amb els següents

conveni de

CLÀUSULES
1. Objecte
L’objecte del conveni és establir les línies de col·laboració i cooperació mútua entre el Consell
Comarcal i l’Ajuntament per tal de dinamitzar les polítiques de joventut al municipi de Falset, en
el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya-Projecte Territori, i la prestació de determinats
serveis en matèria de joventut (plans locals) i, concretament, el projecte del/de la Dinamitzador/a
mancomunat/da.

2. Obligacions del Consell Comarcal del Priorat
El Consell Comarcal del Priorat assumeix els compromisos següents:
a) Contractar i adscriure un/a dinamitzador/a juvenil a jornada completa a l’Oficina de Serveis a
la Joventut – Punt d’Informació Juvenil, el/la qual desenvoluparà les actuacions que detallem,
dins del règim de dedicació laboral i horaris que determini l’ens comarcal. El contracte laboral
dependrà exclusivament del Consell Comarcal del Priorat.
- Difusió, informació, orientació i assessorament en matèria de joventut.
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-

Dinamització sociocultural: potenciar els canals de participació socials i culturals
de joventut.
Suport a iniciatives: suport a joves creadors, suport a associacions i entitats, etc.
Fomentar la creació de projectes mancomunats entre els municipis.
Fomentar la creació de trobades de joves.
Donar suport tècnic en la creació de plans locals de joventut.
Altres que es puguin necessitar, previ l’acord entre el Consell Comarcal i els
ajuntaments.

b) Difondre i impulsar la metodologia de treball del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
c) El tècnic de joventut del Consell Comarcal s’encarregarà de realitzar el seguiment de les
actuacions realitzades en el marc del projecte del/de la Dinamitzador/a mancomunat/da del pla
local de joventut; també és farà càrrec de l’assessorament tècnic i de la coordinació.
d) L’Oficina de Serveis a la Joventut es compromet a fer arribar tots els seus projectes, els
serveis i les activitats al municipi, on tindran una repercussió específica i seran readaptats i
dinamitzats pel/per la dinamitzador/a juvenil mancomunada. També es compromet a realitzar
totes les gestions necessàries per tramitar subvencions i trobar recursos d’altres administracions
relaciones amb el món juvenil.
e) Assessorar i promoure activitats juvenils als municipis amb la implicació dels joves i les
entitats.
f) Afavorir la coordinació entre administracions en matèria de joventut.
3. Obligacions de l’Ajuntament
a) Crear un espai de comunicació entre responsables polítics i la població jove del municipi, amb
les pròpies normes de funcionament, perquè es puguin discutir les aportacions joves al Pla local
de joventut.
b) Redactar i aprovar un pla local de joventut. Aquest document caldrà que sigui aprovat per
l’òrgan competent de l’Ajuntament i haurà d’incorporar propostes joves i accions planificades per
les diferents àrees de l’Ajuntament (urbanisme, sanitat, serveis a la comunitat, etc.).
c) Nomenar un portaveu polític, com a referent per poder treballar coordinadament amb l’equip
tècnic de joventut.
d) Crear espais de diàleg amb els joves de forma periòdica per anar planificant, organitzant i
avaluant les polítiques de joventut.
e) Destinar una partida pressupostària per al desenvolupament del Pla local de joventut
f) Encarregar-se de les tasques administratives i de la difusió necessària per poder informar els
joves sobre les activitats que es desenvolupen.
g) Treballar conjuntament amb el Consell Comarcal en el seguiment del projecte.
h) Aportar la infraestructura i el material necessari per al correcte funcionament del projecte i per
crear un espai proper als joves on pugui treballar el/la dinamitzador/a juvenil (material d’oficina,
connexió de telèfon, connexió a Internet, taules i cadires, armari, prestatges i cartellera).
4. Seguiment
Es constituirà una comissió tècnica, formada pel tècnic de joventut del Consell Comarcal i el/la
responsable/a local encarregat de dinamitzar el projecte i el/la dinamitzador/a mancomunat/da.
Aquesta comissió es reunirà de forma trimestral i s’encarregarà d’avaluar i programar el
funcionament i els serveis, els projectes i les activitats de cadascun dels serveis joves locals
d’acord amb el que hagin decidit i prioritzat a la comissió de seguiment.
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A banda de la creació d’aquesta comissió, l’equip tècnic realitzarà reunions de treball que
serviran per coordinar i treballar de forma concreta el dia a dia de la dinamització de les
polítiques de joventut locals i comarcals.
Es constituirà una comissió local de seguiment, integrada pels membres següents: el/la regidor/a
de joventut o el portaveu polític designat per l’Ajuntament, el conseller delegat de joventut del
Consell Comarcal, el tècnic de Joventut del Consell Comarcal i el/la dinamitzador/a mancomunat.
Aquesta comissió s’encarregarà de definir i avaluar la intervenció concreta al municipi en matèria
de joventut. Aquesta comissió es reunirà semestralment.
5. Publicitat
L’Ajuntament es compromet a fer constar expressament en totes les activitats que dugui a terme
en el marc del Pla local de joventut, en tot el material divulgatiu que editi i també en les
convocatòries públiques i invitacions que facin referència a les esmentades activitats, en un lloc
visible i preferent, el text «Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament de la
Presidència. Secretaria General de Joventut» i el senyal de la Generalitat de Catalunya i el
logotip del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, d’una banda, i «Amb la col·laboració del
Consell Comarcal del Priorat» amb el senyal del Consell Comarcal del Priorat i el logotip del Xip,
de l’altra, d’acord amb l’annex 1.
Si l’Ajuntament edités revistes, programes de Festes o altres publicacions similars es reservarà,
com a mínim, l’espai corresponent a una pàgina, que es destinarà a informació pròpia de
l’Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Priorat.
6. Finançament
El Consell Comarcal del Priorat es compromet a finançar el cost del servei que permeti la
viabilitat del projecte mentre no es comuniqui la resolució per part de la Secretaria General de
Joventut de la subvenció corresponent al Pla local de joventut de cada municipi.
La col·laboració econòmica de l’Ajuntament serà de 594,94 euros, i servirà per finançar el cost
de contractació i desplaçaments que hagi de realitzar el/la dinamitzador/a juvenil. L’aportació a
realitzar per l’Ajuntament es portarà a terme de la següent manera:
a) Pel que fa a l’aportació de l’any 2008:
- El 50 % de l’aportació, en el termini dels quinze dies següents a la signatura del present
conveni.
- La resta del 50 % de l’aportació, abans de 31 de desembre de 2008.
b) Pel que fa a l’aportació de l’any 2009:
- El 50 % de l’aportació, abans del 31 de març de l’any 2009.
- La resta del 50 % de l’aportació, abans de 30 de novembre de l’any 2009.
L’Ajuntament autoritza i faculta expressament al Consell Comarcal del Priorat a regularitzar
l’aportació que li pugui correspondre en el finançament de l’actuació objecte del present conveni,
una vegada transcorregut el termini assenyalat en la clàusula anterior, de les subvencions i altres
aportacions de qualsevol tipus, (incloses les subvencions PUOIS i FEDER pendents), que
l’esmentat Ajuntament tingui pendent de cobrament.
7.Gestió econòmica
Les corporacions signants encarreguen al Consell Comarcal del Priorat la gestió econòmica del
projecte. Els ajuntaments ingressaran a la tresoreria del Consell Comarcal les seves aportacions
durant la quinzena següent a la signatura d’aquest conveni. En cas contrari, i previ advertiment,
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el Consell Comarcal podrà descomptar la mateixa quantitat de qualsevol pagament que hagi de
fer a favor de l’Ajuntament que retardi el seu pagament.
Durant el mes següent a la finalització del conveni o de la seva pròrroga, el Consell Comarcal
presentarà una memòria - informe de les activitats realitzades durant l’any, en la qual
s’incorporarà un resum econòmic dels ingressos i despeses.
8. Vigència
El termini de vigència del present conveni de col·laboració començarà a partir de la seva
signatura i s’allargarà fins al 31 de desembre de 2009.
Les parts podran prorrogar expressament i de mutu acord la vigència del conveni un cop feta
l’avaluació de la col·laboració i es disposi de recursos econòmics suficients.
9. Extinció del conveni
El present conveni es resoldrà per:
a) Mutu acord de les parts.
b) Manifestació expressa d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
c) Incompliment de qualsevol dels seus pactes i inobservança de la normativa
aplicable.
10. Jurisdicció
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir pel que fa a la interpretació, modificació, aplicació,
execució i/o resolució del present conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, i amb la voluntat de complir-lo,
les parts el signen, en duplicat exemplar i a un sol efecte, en la data que s’assenyala en
l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari, certifico
Annex II
Quadre de l’aportació a realitzar per l’Ajuntament
MUNICIPIS
Pradell de la Teixeta

APORTACIÓ

APORTACIÓ

ANY 2008

ANY 2009

297,47

297,47

TOTAL
APORTACIÓ
AJUNTAMENT
594,94

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents. 3
vots a favor.

8.

Aprovació de la renúncia de la subvenció 2008 de Desenvolupament Local de
la Diputació de Tarragona.

L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta té concedida per part de Desenvolupament Local de la
Diputació de Tarragona, una subvenció per import de 2.300,00 € per portar a terme les “Primeres
jornades sobre la pedra seca: catalogació d’elements”.
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Davant la impossibilitat de portar a terme les “Primeres jornades sobre la pedra seca: catalogació
d’elements”.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.- Renunciar a la esmentada subvenció
Segon.-

Comunicar el present acord a Desenvolupament Local de la Diputació de
Tarragona.

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

9.

Aprovar la renuncia de la subvenció de Activitats Culturals any 2008 de la
Diputació de Tarragona.

L’ajuntament de Pradell de la Teixeta té concedida per part de la Diputació de Tarragona, una
subvenció per import de 4.600,00 € per portar a terme diverses activitats culturals durant l’any
2008.
Davant la impossibilitat de haver portar a terme les diverses activitats culturals.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Renunciar a l’esmentada subvenció

Segon.-

Comunicar el present acord a la Diputació de Tarragona.

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

10.

Aprovar la sol·licitud de canvi de destinació de part de la subvenció restant
de PUOSC 2003 a l’obra de l’edifici del Sindicat, PUOSC 2009.

Ates el romanent de subvenció de la part no justificada de les obres del PUOSC 2003
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Sol·licitar a Governació destini aquest romanent a l’obra projectada al PUOSC
2009.

Segon.-

Comunicar el present acord a Governació Tarragona.

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
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11.

Aprovació de l’actuació d’Adquisició de mobiliari per a dues sales destinades
a usos culturals, convocatòria 2008 de la Diputació de Tarragona.

L’ajuntament té concedida per part de Diputació, una subvenció de 5.977 € per l’actuació
d’Adquisició de mobiliari per a dues sales destinades a usos culturals, convocatòria 2008 de la
Diputació de Tarragona.
Aquesta actuació s’ha portat a terme d’acord el previst, però la totalitat de la despesa per
aquesta actuació ha sigut menor que la prevista inicialment, la qual ascendeix a 4.483,40 €.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar l’actuació d’Adquisició de mobiliari per a dues sales destinades a usos
culturals, convocatòria 2008 de la Diputació de Tarragona.

Segon.-

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

Tercer.-

Sol·licitar a la Diputació de Tarragona que accepti aquesta justificació fins a
l’import de 4.483,40 i lliuri a l’Ajuntament la part proporcional d’aquesta
subvenció, en relació a la despesa esmentada, (70%) per import de 3.138,38

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

12.

Decrets i informes d’Alcaldia.

Decret 12 de 18 de febrer d'aprovació de la liquidació de la TOVP 2008 a endesa energia sau
Decret 13 de 18 de febrer d'aprovació de la liquidació de la TOVP 2008 a endesa distribucion
electrica sl
Decret 14 de 20 de febrer designant signatures banc
Decret 15 de 23 de febrer de llicencia activitat econòmica i llicencia adequació medi ambient
Decret 16 de 27 de febrer de liquidació de la taxa de serveis funeraris enterrament 27.02.09

13. Precs i preguntes.
No hi ha precs i preguntes

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
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