ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 21 DE JULIOL DE 2010
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
21 de juliol de 2010.
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
9.00 hores
11.00 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. Adjudicació provisional del contracte d’obres “Arranjament del carrer Barranquet”
3. Acord d’Adhesió a la plataforma de tramitació assistida e-govern.
4. Acord d’Adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya.
5. Aprovació de les festes locals per l’any 2011.
6. Aprovació de repartiment dels Fons de Cooperació local de Catalunya _ Tram
supramunicipal, anualitat 2010.
7. Acord d’aprovació de les reduccions dels règims retributius del personal al servei de
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
8. Decrets i informes d’Alcaldia.
9. 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 l’aprovació
d’acceptació de subvencions de Diputació i del PUOSC 2010 carrer Barranquet.
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Sotmesa a votació la urgència dels punts anteriors, aquests són ratificats 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 sotmet a aprovació l’acta del ple Ordinari de 19 de maig de 2010, sense que es formuli cap tipus
d’observació, resulten aprovades per UNANIMITAT dels membres assistents.

2. Adjudicació provisional del contracte d’obres “Arranjament del carrer Barranquet”
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 8 de març de 2010 s’aprovà l’expedient i els plecs de
clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres consistents en “l’Arranjament del carrer
Barranquet”, per procediment negociat sense publicitat, i atès que es procedí a autoritzar el despesa que
suposa la seva adjudicació.
Atès que amb data 20 de juliol de 2010 s’emet informe tècnic, el qual, tenint en compte els aspectes de
negociació amb l’empresa, realitzà una proposta d’adjudicació a favor de E. Martínez Aragonés,
examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb l’establert en
l’article 135.3 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic,
El Ple l’Ajuntament acorda:
Primer.-

Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització de les obres de “Arranjament
del carrer Barranquet” per procediment negociat sense publicitat a l’empresa E.
Martínez Aragonés pel preu de 118.266,00 euros i 21.287,00 euros corresponents a
l’Impost sobre el valor afegit, i d’acord les consideracions establertes al Plec de
Clàusules Administratives particulars.

Segon.-

Notificar l’adjudicació provisional a l’adjudicatari.

Tercer.-

Delegar en l’Alcadia, l’adjudicació definitiva, així com l’execució del contracte per a la
realització de les obres de “Arranjament del carrer Barranquet”

Quart.-

Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona. Transcorregut el tràmit d’audiència aquest acord
d’adjudicació provisional , esdevindrà definitiu sense necessitat d’un acord posterior

Es sotmet a votació la proposta d’adjudicació provisional que resulta aprovada per unanimitat dels
membres assistents.

3. Adhesió a la plataforma de tramitació assistida e-govern.
La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de Mesures de
modernització del govern local, en el seu article 70 bis.3, prescriu que els ens locals han d’impulsar l’ús
interactiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en el seu àmbit.
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L’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
donat que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans
electrònics, comporta per a les administracions publiques l’obligació de dotar-se dels mitjans adients per
atendre l’exercici d’aquest dret. Així mateix, es reitera a la Disposició final tercera el paper de les
diputacions com organismes de suport que presten als municipis amb menys mitjans tècnics i
organitzatius els serveis precisos pel compliment de les obligacions establertes en la Llei
La Diputació de Tarragona té, entre les seves finalitats legals, la prestació de serveis d’assistència als ens
locals de la seva demarcació. Aquests serveis es porten a terme des de vessants diverses, adquirint la
tecnologia cada cop més importància. En aquest sentit la mateixa Diputació de Tarragona desenvolupa
eines pròpies d’administració electrònica i també col·labora amb altres entitats, que també les
desenvolupen, amb la finalitat de posar-les a l’abast dels ens locals de la seva demarcació.
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.
La Diputació de Tarragona ha posat en funcionament la plataforma de tramitació assistida egovern.
Aquesta plataforma és una eina informàtica que permet tramitar electrònicament els procediments
administratius i proposa que ens hi puguem adherir.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.-

Adherir-se a la plataforma informàtica de tramitació assistida egovern de la Diputació de
Tarragona.

Segon.-

Trametre a la Diputació de Tarragona la sol·licitud i documentació necessària per
l’adhesió.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents

4. Acord d’Adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya.
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que possibilités la
contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant el Plec de clàusules
administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009.
Que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S 27-038560, va fer públic
l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc.
Que en data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat presentades
dues proposicions presentades per Unión Fenosa Comercial, SL i Iberdrola.
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres, en sessió de
13 de maig de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local ha adjudicat
provisionalment la contractació a Unión Fenosa Comercial, SL.
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han
complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els Contractes del Sector Públic.
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En conseqüència, s’acorda :
Primer.-

Que el municipi de Pradell de la Teixeta s’adhereix a l’acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Segon.-

Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/ València
231, 6º, 08007, Barcelona).

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents

5. Aprovació de les festes locals per l’any 2011.
Atès que La Conselleria de Treball ha iniciat la preparació de l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a
l’any 2011.
Atès que d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el decret de la Generalitat on s’estableix que les dues festes locals
seran fixades per ordre de la Consellera de Treball, a proposta dels respectius municipis.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Establir els següents dies com a Festes Locals pel proper any 2011:



Segon.-

Divendres 18 de juliol de 2011. Festes de Sta. Maria Magdalena.
Divendres 3 d’octubre de 2011. Festes de St. Miquel Arcàngel

Trametre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat, Serveis Territorials a
Tarragona.

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

6. Aprovació de repartiment dels Fons de Cooperació local de Catalunya _ Tram
supramunicipal, anualitat 2010.
Atès que resta pendent d’aprovar la distribució als municipis, de la participació en els ingressos de la
Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, anualitat 2010.
Atès la Llei, els Ajuntaments, mitjançant acord de Ple, han de distribuir part de la seva assignació entre
els ens supramunicipals legalment constituïts i, si és el cas, inscrits al Registre d’ens locals de Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Distribuir la dotació de 2.958,09 euros corresponen a l’anualitat 2010, al següent organisme i
amb el percentatges que s’esmenta:
•

Consell Comarcal del Priorat 100,00%

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents.
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7. Acord d’aprovació de les reduccions dels règims retributius del personal al servei de
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
Les mesures establertes al Reial decret Llei 8/2010 són d’aplicació a totes les administracions públiques
de l’Estat Espanyol i als seus organismes dependents.
Són d’aplicació al personal funcionari, al personal laboral i al personal eventual de confiança.
L’objectiu de les mesures establertes al Reial decret Llei 8/2010 és aconseguir una reducció global de la
massa salarial de les respectives administracions públiques en un 5% durant l’any 2010.
Tot i aplicar les respectives deduccions salarials a partir de l’1 de juny durant l’any 2010 aquest objectiu
no es podrà assolir ja que, tot i aplicar una important retallada en la paga extra de desembre, les nòmines
dels 5 primers mesos i la paga extra de juny no es poden veure retallades. Serà l’any 2011 quant
l’objectiu del 5% es podria arribar a assolir. Independentment de l’anterior, el 2011 la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat disposarà el convenient al respecte.
CONSIDERACIONS
1. Afectació personal funcionari.
Les retribucions del personal funcionari es veuran afectades a partir de l’1 de juny de la següent forma:
Grup
A1
A2
C1
C2
AP (E)

Retribucions bàsiques (Sou
base + Antiguitat)
-4,50%
-2,70%
-2,00%
-0,25%
0%

Complement de Destí

Complement Específic

- 5%
-5%
-5%
-5%
-1%

-5%
-5%
-5%
-5%
-1%

Sou base + antiguitat, i el CD, segons taules aprovades pel Reial decret Llei 8/2010.
Tots els conceptes que formen part del CE, siguin una quantitat fixa o variable, també s’han de reduir un
5% de manera individualitzada per a cada empleat.
- La paga extraordinària del mes de desembre es calcularà amb les següents reduccions: (segons taules
aprovades pel Reial decret Llei 8/2010)
Grup
A1
A2
C1
C2
AP (E)

Paga extraordinària
desembre
(Sou base + Antiguitat)
-46,29%
-32,79%
-17,19%
-1,3%
0%

Paga extraordinària
desembre
Complement de Destí

Paga extraordinària
desembre
Complement Específic

Els nous imports a partir
de l’1 de juny

Els nous imports a partir de
l’1 de juny

- La productivitat i les gratificacions (gratificacions extraordinàries, assistència a òrgans col·legiats,
substitucions, etc) hauran de tenir una minoració del 5% per a cada empleat que les cobri
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- Fons social, s’ha d’aplicar una minoració global dels crèdits pressupostaris del 5% del total per a l’any
2010.
- Tots els altres conceptes retributius baixaran un 5% de manera individualitzada per a cada empleat.
2. Afectació personal laboral.
En aquest cas el Reial decret Llei 8/2010 estableix la reducció en concepte de massa salarial i la fixa en
un 5%.
Per tant, procedeix aplicar una reducció d’un 5% de les retribucions individuals del personal laboral i
sobre tots els conceptes, a excepció d’aquells que tinguin ingressos inferiors a 1,5 vegades el salari
mínim interprofessional (SMI) (949,95 € mes x 14 pagues) que no patiran cap tipus de reducció.
3. Afectació del personal d’altres ens
El personal laboral dels Organismes autònoms i el dels Consorcis també estan afectats per aquesta
mateixa reducció establerta anteriorment que s’aprova i els gestors/Gerents haurien d’aplicar-les a partir
de les nòmines del més de juny. Les reduccions no resulten d’aplicació al personal laboral no directiu i
assimilat de les societats mercantils.
4. Afectació personal eventual
Els llocs de treball reservats a personal eventual que estiguin assimilats a un tram retributiu de l’estructura
de personal funcionari, se’ls aplicarà la mateixa reducció en les seves retribucions bàsiques i
complementàries del grup o subgrup al qual estiguin assimilats.
5. Cotització al Règim General de la Seguretat Social.
Tot i la minoració de les retribucions, la Disposició Addicional Setena del RD estableix el manteniment de
les bases de cotització que a 31 de maig tingués cada empleat públic de forma individualitzada,
exceptuant els conceptes de venciment superior al mes. Això significa que es cotitzarà per un import
superior al realment retribuït. Només podran alterar-se les quanties de les bases de cotització a l’alça, i en
cap cas a la baixa, quan es produeixin variables retributives de major import (Canvi de grup professional,
etc.)
6. Reducció del règim retributiu dels membres electes.
No hi ha obligació legalment establerta de reduir les retribucions dels càrrecs electes locals. Hi ha
propostes orientatives, que es recullen, per exemple en l’Acord de la Comissió Municipalista de Catalunya
(FMC i ACM) de data 28 de maig de 2010, en relació a les mesures urgents per reduir el dèficit públic,
fixant en uns percentatges de reducció de les compensacions econòmiques que pertoquin als membres
electes segons el règim d’assistència a les reunions dels òrgans d’assessorament i govern.
En el cas de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’aplicació d’aquestes mesures orientatives no
suposaria cap estalvi efectiu per la Corporació, perquè l’import brut de les retribucions és subvencionat al
100% per la Generalitat de Catalunya i el cost de la Seguretat Social s’ha de mantenir igual que abans de
la reducció, d’igual forma que en el cas del personal funcionari i laboral.
Cal fer constar també que cap dels membres electes rep compensacions econòmiques per assistència als
òrgans d’assessorament i de govern.
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

7. No retroactivitat.
L’aplicació de les mesures sobre el règim retributiu és només operativa a partir de l’1 de juny de 2010 i no
te caràcter retroactiu, per la qual cosa es impossible assolir una reducció global del 5% anual.
Aquesta conclusió s’extreu del contingut de la Resolució de 25 de maig, de la Secretaria d’Estat
d’Hisenda i Pressupostos, per la qual es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels empleats
públics i la seva repercussió en els funcionaris de l’Administració General de l’Estat.
NORMATIVA APLICABLE
La normativa que es relaciona a continuació recull un seguit de mesures extraordinàries de reducció del
dèficit públic:
1. Real Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció
del dèficit públic.
2. Resolució de 25 de maig de 2010, pel qual es dicten instruccions en relació a la nòmina dels
funcionaris.
3. Decret Llei 3/2010, de 29 de maig de mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Vista l’anterior proposta de resolució, el PLE adopta el següent acord:
APROVAR, per imperatiu legal, les reduccions dels règims retributius del personal al servei de
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, en els termes indicats anteriorment, amb efectes a partir del dia 1
de juny de 2010.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents

8. Acord d’aprovació d’acceptació de subvencions Diputació.
La Diputació de Tarragona, en data 16 de juliol de 2010, ha concedit a l’ajuntament de Pradell de la
Teixeta, una subvenció per portar a terme la Rehabilitació del Molí de Pradell, 2a fase, per import de
8.633, 00 €.
El Ple Acorda:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona
Segon.-

COMPROMETRE’S a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat

Tercer.-

COMPROMETRE’S a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si escau, a l’acord de concessió de la subvenció

Quart.-

Delegar en l’Alcaldia l’acceptació d’altres subvencions de Diputació Convocatòria 2010,
que no tinguin un import superior a 30.000 Euros

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents
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9. Acord d’acceptació del canvi de destinació del PUOSC 2010 cap el carrer Barranquet
Estava previst inicialment que la subvenció atorgada per la Generalitat dintre del Pla d’Obres i Serveis de
Catalunya, es dirigís a l’obra del carrer de les Eres.
Atesa la urgència i necessitat d’arranjament del serveis Bàsics del carrer Barranquet, es va demanar al
Departament de Governació un canvi de destinació cap al carrer Barranquet.
Aquest canvi ha esta acceptat pel Departament de Governació i Administracions Públiques.
El Ple Acorda:
Primer.-

ACCEPTAR el canvi de destinació i la subvenció concedida pel Departament de
governació i Administracions Públiques per portar a terme el Projecte d’Arranjament del
carrer Barranquet aquet any 2010

Segon.-

COMPROMETRE’S a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat

Tercer.-

COMPROMETRE’S a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si escau, a l’acord de concessió de la subvenció

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents

10. Decrets i informes d’Alcaldia.
Decret 28 de 21 de maig d'atorgament llicències d'obres
Decret 29 de 21 de maig d'execució subsidiària neteja solar Alex Angullo
Decret 30 de 26 de maig de liquidació de Taxa CEMENTIRI
Decret 31 de 26 de maig Desestimant recurs reposició paralització obres pl. Església 2
Decret 32 de 27 de maig d'aprovació de fres PEIM manteniment
Decret 33 de 3 de juny atorgament prorroga obra Societat
Decret 34 de 4 de juny ratificació paralització obres Nou sn
Decret 35 de 10 de juny d’acceptació diverses subvencions (PEIM i altres)
Decret 36 de 15 de juny d’aprovació de certificació Molí 1a fase
Decret 37 de 15 de juny d’aprovació de certificació i acta preus contradictoris
Decret 38 de 25 de juny d'atorgament llicències d'obres
Decret 39 de 1 de juliol paralització obres ANTENA Tv Soldevila, 3
Decret 40 de 5 de juliol d'emissió d'informe per llicència de segregació
Decret 41 de 13 de juliol paralització obres Pl. Església, 9
Decret 42 de 15 de juliol convocant ple ordinari
Decret 43 de 19 de juliol de 2010 baixa rebut no correcte i nova liquidació
Decret 44 de 19 de juliol d'atorgament llicències d'obres
Decret 45 de 20 de juliol d'atorgament llicència segregació

11. 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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