ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
PRADELL DE LA TEIXETA DE 18 D’AGOST DE 2009
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
18 d’agost de 2009.
Extraordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
10:00 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 excusen assistència:
Il·lma. Sra. Assumpció Cabré Cabré
Il·lm. Sr. Sixte Bertran Amorós

Regidora
Regidor

Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació les festes locals per l’any 2010.
2. Aprovació de la Certificació de la certificació Única de l’obra de “Rehabilitació de l’edifici de
la Societat i de l’edifici annex com a sala polivalent, 1a fase”.
3. Aprovació de la Sol·licitud de subvenció del Departament de Governació i Administracions
Públiques per a Centres Cívics.
4. Aprovació la modificació del pressupost 2009.
5. Aprovació de l’actuació “Consolidació de l’estructura, reparació de la coberta i distribució de
la planta 2a de l’edifici de la societat, 4a fase”
*******************************

Seguidament es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
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1.

Aprovació de les festes locals per l’any 2010.

Atès que La Conselleria de Treball ha iniciat la preparació de l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a
l’any 2010.
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 2010:



Segon.-

Divendres 16 de juliol de 2010. Festa de Sta. Maria Magdalena
Divendres 1 d’octubre de 2010. Festa 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.

2.

Aprovació de la Certificació de la certificació Única de l’obra de “Rehabilitació de
l’edifici de la Societat i de l’edifici annex com a sala polivalent, 1a fase”.

Vista la certificació d’obra Única, amb un import d’obra executada durant el mes de 27.986,54 €,
corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2009, núm. d’obra 1051, del projecte d’obres “Rehabilitació de
l’edifici de la Societat i de l’edifici annex com a sala polivalent, 1a fase”.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació d’obra Única, descrita en el paràgraf anterior, corresponent a
l’obra inclosa al PUOSC 2009, projecte d’obres “Rehabilitació de l’edifici de la Societat i
de l’edifici annex com a sala polivalent, 1a fase”.

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.

Acord de sol·licitud de subvenció al Departament de governació i Administracions
Públiques per la redacció i direcció del projecte d’obres de l’edifici de la Societat

En data 31 de juliol de 2009 es va publicar al DOGC l’Ordre GAP/368/2009 per la qual s’aproven les
bases reguladores per atorgar ajuts per a obres i/o inversió, a entitats sense ànim de lucre i/o a ens locals
de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a fomentar i divulgar el civisme.
A finals de l’any 2008, la Cooperativa Agrícola La Pradellenca, sense activitat fa dècades, va fer donació
del seu patrimoni a l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Entre aquest patrimoni es troba, a la Plaça de
Sant Isidre, 5, l’edifici en el que tradicionalment s’han vingut fent les activitats culturals a Pradell, i es
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trobava en tant mal estat, que l’Ajuntament previ informe tècnic s’ha vist obligat a tancar l’immoble i
procedir a la seva rehabilitació.
L’Ajuntament no té concedida per part de cap administració, subvenció alguna, per fer front els costos que
ha hagut d’assumir, de redacció i direcció de l’obra.
A les bases generals per l’atorgament d’ajuts per a obres i/o inversió, a entitats sense ànim de lucre i/o a
ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a fomentar i divulgar el civisme, com a
activitats subvencionables es troba la redacció i direcció dels projectes d’obres per aquest tipus
d’equipaments.
Per tot això, el Ple de l’ajuntament adopta el següent acord:
Primer.-

Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques una subvenció per
import de 45.450,00 € per fer front al costos de redacció i direcció de l’obra
“Rehabilitació de l'edifici de la societat i adequació de l'edifici annex com a sala
polivalent.

Segon.-

Autoritzar l’alcaldessa per signar la sol·licitud i tota la resta de documentació necessària

Tercer.-

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

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

4.

Aprovació la modificació del pressupost 2009.

Atès que en data 12 d’agost de 2009 per resolució de l’Alcaldia s’aprova la modificació del pressupost
2009.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la modificació del pressupost 2009.

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

5.

Aprovació de l’actuació “Consolidació de l’estructura, reparació de la coberta i
distribució de la planta 2a de l’edifici de la societat, 4a fase”

Atès que l’actuació “Consolidació de l’estructura, reparació de la coberta i distribució de la planta 2a de
l’edifici de la societat, 4a fase” s’ha executat satisfactòriament d’acord la memòria redactada.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

aprovar l’actuació “Consolidació de l’estructura, reparació de la coberta i distribució de la
planta 2a de l’edifici de la societat, 4a fase”.

Segon.-

Trametre a Municipis aïllats de muntanya la documentació justificativa de la subvenció
atorgada per aquesta actuació.

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

