ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 19 DE MAIG DE 2010
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
19 de maig de 2010.
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
16.30 hores
17.30 hores

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

Alcaldessa
Regidora
Regidor

No 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 Pressupost municipal 2010
3. Aprovació de la segona i última certificació de l’obra de Pluvials i enllumenat parcial.
4. Aprovació de l’acta de preus contradictoris que acompanya a la segona i última certificació
de l’obra de Pluvials i enllumenat parcial.
5. Aprovació de concertació d’una pòlissa de tresoreria amb Caixa Tarragona
6. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la DGAP per l’adquisició d’un vehicle pick- up.
7. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per a garantir la Seguretat en
les piscines.
8. Aprovar la presentació d’al·legacions al PUOSC 2012
9. Decrets i informes d’Alcaldia.
10. Precs i preguntes.
*******************************
Seguidament es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
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1.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.

Es sotmet a aprovació l’acta del ple Ordinari de 12 de març de 2010, sense que es formuli cap tipus
d’observació, resulten aprovades per UNANIMITAT dels membres assistents.

2.

Aprovació del Pressupost municipal 2010

Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’ exercici econòmic 2010, 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 2010 que, resumit per capítols
que l’integren, és el següent:

INGRESSOS
CAPITOL 1
CAPITAL 2
CAPITOL 3
CAPITOL 4
CAPITOL 5
CAPITOL 6
CAPITOL 7
CAPITOL 8
CAPITOL 9
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
CAPITOL 1
CAPITAL 2
CAPITOL 3
CAPITOL 4
CAPITOL 6
CAPITOL 7
CAPITOL 8
CAPITOL 9
TOTAL DESPESES

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I PREUS PÚBLICS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS FINANCERS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

72.780,00 €
10.000,00 €
89.525,99 €
170.605,00 €
660,00 €
0,00 €
831.429,01 €
0,00 €
0,00 €
1.175.000,00 €

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

121.850,00 €
146.319,64 €
5.000,00 €
355,00 €
893.175,36 €
0,00 €
0,00 €
9.300,00 €
1.175.000,00 €

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
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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 2010 que
resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.

3.

Aprovació de la segona i última certificació de l’obra de Pluvials i enllumenat parcial.

Vista la certificació segona i última certificació de l’obra de “Xarxa d’aigües pluvials tram carrer de Dalt,
carrer Major i enllumenat parcial de la població” amb un import d’obra executada durant el mes de
24.680,92 € corresponent a l’obra finançada per romanent d’una obra del PAM 2004 de la Diputació de
Tarragona.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació segona i última certificació de l’obra de “Xarxa d’aigües pluvials
tram carrer de Dalt, carrer Major i enllumenat parcial de la població” amb un import
d’obra executada durant el mes de 24.680,92 € corresponent a l’obra finançada per
romanent d’una obra del PAM 2004 de la Diputació de Tarragona.

Segon.-

Trametre aquesta certificació i la documentació justificativa a la Diputació de Tarragona.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per tres vots a favor i una abstenció.
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents

4.

Aprovació de l’acta de preus contradictoris que acompanya a la segona i última
certificació de l’obra de Pluvials i enllumenat parcial.

Vista l’acta de preus contradictoris que acompanya la certificació segona i última de l’obra de “Xarxa
d’aigües pluvials tram carrer de Dalt, carrer Major i enllumenat parcial de la població” corresponent a
l’obra finançada per romanent d’una obra del PAM 2004 de la Diputació de Tarragona.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar l’acta de preus contradictoris que acompanya la certificació segona i última de
l’obra de “Xarxa d’aigües pluvials tram carrer de Dalt, carrer Major i enllumenat parcial
de la població” corresponent a l’obra finançada per romanent d’una obra del PAM 2004
de la Diputació de Tarragona.

Segon.-

Trametre aquesta certificació i la documentació justificativa a la Diputació de Tarragona.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents
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5.

Aprovació de concertació d’una pòlissa de tresoreria amb Caixa Tarragona

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.
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 60.000,00 EUR.
Atès que l’import de l’operació de crèdit a curt termini a sol·licitar suposa el 27,56 % 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 60.000,00 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: 60.000,00 EUR, termini: 12 mesos, sens carència, Periodicitat d’amortització: al
venciment, Tipus d’interès: Euribor trimestral + 2,30 sense arrodoniment, revisió del
tipus d’interès trimestral, comissió d’obertura 0,40%, cancel·lació anticipada: 0,00%,
comissió amortització anticipada: 0,00%, comissió de disposició: 0,10%, 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

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
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6.

Aprovar la sol·licitud de subvenció a la DGAP per l’adquisició d’un vehicle pick- up.

Atesa l’ORDRE GAP/246/2010, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de
subvencions, per a municipis de fins a 5.000 habitants, per a l’adquisició de vehicles destinats a tasques i
serveis municipals, i s’obre convocatòria per a l’any 2010
Atesa la necessitat de l’ajuntament de Pradell de disposar d’un vehicle de transport tipus pick – up.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Concórrer a la convocatòria esmentada i sol·licitar a la DGAP una subvenció per la
adquisició d’un vehicle pick – up.

Segon.-

Formalitzar la sol·licitud de subvenció, a través de la plataforma eacat, tal i com regulen
les bases.

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

7.

Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per a garantir la
Seguretat en les piscines.

Vista la convocatòria 2010, de la Diputació de Tarragona, de subvencions per a garantir la Seguretat en
les piscines municipals.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la sol·licitud de subvenció dintre de la convocatòria descrita.

Segon.-

Trametre a la diputació de Tarragona, la sol·licitud de subvenció, juntament amb la resta
de documentació requerida.

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

8.

Aprovar la presentació d’al·legacions al PUOSC 2012

Atès que l’Ajuntament té la possibilitat de fer al·legacions al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya,
anualitat 2012.
Atès que l’obra de Rehabilitació de la Societat necessita un major finançament que el que s’està
executant.
Vist el projecte de Millores al conjunt de l’edifici polivalent amb un pressupost per contracta de 110.000,00
Euros.
Vist el Plec de clàusules administratives particular que ha de regir el contracte d’obres de Millores al
conjunt de l’edifici polivalent
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
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Primer.-

Aprovar el projecte i el Plec de clàusules de Millores al conjunt de l’edifici polivalent

Segon.-

Aprovar la sol·licitud d’al·legació al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat
2012.

Tercer.-

Trametre a través de la plataforma eacat, la sol·licitud d’al·legació i demés
documentació necessària.

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

9.

Decrets i informes d’Alcaldia.
Decret 16 de 18 de març aprovant liquidació TOVP endesa distribució elèctrica sl
Decret 17 de 18 de març aprovant liquidació TOVP endesa distribució elèctrica XXI SLU
Decret 18 de 18 de març aprovant liquidació TOVP endesa distribució elèctrica SAU
Decret 19 de 30 de març de concurrència al Pla d'ocupació Nevades
Decret 20 de 1 d'abril d'atorgament llicències d'obres
Decret 21 de 1 d'abril d'atorgament llicències activitat Granja Basses
Decret 22 de 12 d'abril d'aprovació sol·licitud consultori mèdic
Decret 23 de 19 d'abril d'atorgament llicències d'obres
Decret 24 de 19 d'abril paralització obres carrer sn
Decret 25 de 29 d'abril d'aprovació sol·licitud Camins CCP 2010
Decret 26 de 3 de maig d'aprovació sol·licitud subvenció Joventut 2010 i 2011
Decret 27 de 14 de maig convocant ple ordinari

10. 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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