ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 20 D’AGOST DE 2015
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament. Sessió 10/2015
Dijous 20 d’agost de 2015
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
17.06 hores
18.32 hores

ASSISTEIXEN:
Sra. Lourdes Aluja Matas, regidora
Sra. Mar Amorós Mas, regidora
Sr. Maria Antònia Cabré Barberà, regidora
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
Excusen la seva assistència: Sr. Gerard Cabré Vaqué, regidor

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 20 D’AGOST DE 2015
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple extraordinària del 9 de
juliol de 2015.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels informes aprovats.
3. Aprovació de les festes locals per l’any 2016.
4. Aprovació definitiva del Compte General 2014.
5. Aprovar, si s’escau, l’adquisició directa a títol onerós mitjançant compravenda de les parcel·les de l’antiga Guixera Vilobí.
6. Aprovació, si s’escau, de modificació del pressupost número 3/2015 de
suplement de crèdit.
7. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
8. Precs i preguntes
*******************************

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia. Desenvolupament de la sessió i
acords:
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1.
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple extraordinària del 9 de
juliol de 2015.
En relació a l’Acta de la sessió del ple extraordinària d’organització, del 9 de juliol de 2015, de la
qual no es dóna lectura atès que els regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat
tramesa juntament amb la convocatòria, aquesta s’aprova per UNANIMITAT dels membres
assistents, a la qual tots i totes donen llur conformitat.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats 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.
Decret nº 106 de 7 de
juliol de 2015

D’INICI D’EXPEDIENT PER A LA CONCESSIÓ EN ÚS PRIVATIU DEL
LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL DE LES ESCOLES VELLES

Decret nº 107 de 7 de
juliol de 2015
Decret nº 108 de 7 de
juliol de 2015

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES DE
JUNY DE 2015 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES VIGENT
DE DELEGACIÓ ACCIDENTAL DE LES FUNCIONS D’ALCALDESSA EN
LA PRIMERA TINENTA D’ALCALDESSA

Decret nº 109 de 9 de
juliol de 2015

DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DEL LOCAL DE
TITULARITAT MUNICIPAL DE LES ESCOLES VELLES A L’ASSOCIACIÓ
PER A LA CRIANÇA I L’EDUCACIÓ LA KARANTOINA

Decret nº 110 de 20 de
juliol de 2015
Decret nº 111 de 20 de
juliol de 2015
Decret nº 112 de 23 de
juliol de 2015
Decret nº 113 de 23 de
juliol de 2015
Decret nº 114 de 23 de
juliol de 2015
Decret nº 115 de 27 de
juliol de 2015
Decret nº 116 de 29 de
juliol de 2015

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIO EN VIA EXECUTIVA DEL CÀNON
D’EXPLOTACIÓ DEL PARC EÒLIC DEL TRUCAFORT, A CÀRREC DE LA
SOCIETAT EÒLICA DE L’ENDERROCADA S.A (SEESA),
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014
D’APROVACIÓ DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS A L’ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE
DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL 2015
DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 12/2015/LU DE
REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN MAGATZEM EXISTENT EN SNU
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS
DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 12/2015/LU
D’APROVACIÓ DE REQUERIMENT D’ESMENES A LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA URBANÍSTICA EN SNU EXPEDIENT 13/2015/LU
LIQUIDACIÓ D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA PER REQUERIMENT URGENT
DE CONSERVACIÓ I NETEJA DE BÉ IMMOBLE PER RISC IMMINENT
SOBRE LA SALUT I SEGURETAT EXPEDIENT 1/2015/DU
DE CONCESSIO DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GESTIÓ DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ EN EXPEDIENT NÚMERO 5/2015/LU
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Decret nº 117 de 4 d’agost
de 2015
Decret nº 118 de 4 d’agost
de 2015

D’APROVACIÓ DE LA TERCERA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
“RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA”
D’APROVACIÓ DE LA TERCERA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
“RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA PLAÇA DE
SANT ISIDRE”

Decret nº 119 de 5 d’agost
de 2015

D’APROVACIÓ DE LA QUARTA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
“RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA”

Decret nº 120 de 5 d’agost
de 2015

D’APROVACIÓ DE LA QUARTA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
“RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA PLAÇA DE
SANT ISIDRE”
DE INCOACIÓ D’EXPEDIENT D’AMPLIACIÓ DE JORNADA LABORAL
DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE BRIGADA MUNICIPAL (OFICIAL DE
PRIMERA)

Decret nº 121 de 5 d’agost
de 2015
Decret nº 122 de 5 d’agost
de 2015

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES DE
JULIOL DE 2015 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES
VIGENT

Decret nº 123 de 5 d’agost
de 2015

DE INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
PRESSUPOSTARI PER SUPLEMENT DE CRÈDIT – EXPEDIENT 3/2015
D’APROVACIÓ DE LA CINQUENA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
“RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA”

Decret nº 124 de 5 d’agost
de 2015
Decret nº 125 de 5 d’agost
de 2015

D’APROVACIÓ DE LA CINQUENA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
“RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA PLAÇA DE
SANT ISIDRE”

Decret nº 126 de 5 d’agost
de 2015

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL 10/2015

3.

Aprovació de les festes locals per l’any 2016.

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació ha iniciat la preparació de l’ordre de Festes Locals
de Catalunya per a l’any 2016.
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 Conselleria d’Empresa i Ocupació, a proposta dels
respectius municipis.
L’Alcaldessa, Mar Amorós, fa esment que com cada any es reservaran els dos dies de festes locals
per a les dos festes patronals del municipi, una que serà per les Festes de Santa Maria Magdalena, i
l’altra per a les Festes de Sant Miquel.
De conformitat amb el que estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel
qual s’estableix la competència del ple com a l’òrgan competent per aprovar les festes locals.
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Establir els següents dies com a Festes Locals pel proper any 2016:
 Divendres 22 de juliol de 2016.
 Dilluns 3 d’octubre de 2016.

Segon.-

Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya als efectes del compliment de la normativa vigent.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

4.

Aprovació definitiva del Compte General 2014.

Una vegada retut el compte general de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta corresponent a
l’exercici 2014, integrat pel de l’ajuntament, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen
emès per la Comissió Especial de Comptes en data 9 de juliol de 2015.
Vist que han estat exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze
dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, i no havent-se presentat al·legacions, es
presenta davant el ple de la corporació perquè pugui ser examinat i, si s'escau, aprovat de
conformitat amb allò que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer i únic.-

APROVACIÓ definitiva del Compte General del 2014.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents, i s’hi
dictamina favorablement.

5.
Aprovar, si s’escau, l’adquisició directa a títol onerós mitjançant compravenda de les parcel·les de l’antiga Guixera Vilobí.
Aquest ajuntament ha instruït l’expedient relatiu a l’adquisició directa de les finques registrals
número 915 i 258 d’aquest terme municipal, actualment ocupades per aquest ajuntament, per a
la prestació del servei bàsic de titularitat municipal (planta de transferència de residus municipal).
Mitjançant l’informe dels serveis d’arquitectura municipal, així com memòria de valoració de
quatre finques afectades per expedient d’adquisició directa de béns immobles redactat pel Servei
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, s’ha acreditat que l’import de la taxació
pericial del bé és superior al preu de venda ofert per la propietat, com també que es donen les
causes justificatives per procedir a l’adquisició directa, relatives a les peculiaritats del bé per a
l’adequada prestació del servei i a les limitacions del mercat immobiliari, d’acord amb l’article
30.1.a) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
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S’ha procedit a l’aprovació del corresponent plec de clàusules administratives particulars. S’ha
sol·licitat així mateix l’informe preceptiu del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb allò establert a l’article d’acord amb allò establert a l’article 206.3
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, per a l'adquisició de béns a títol onerós dels ens locals.
Consta acreditat en l’expedient, segons informe de l’interventor municipal, que hi ha dotació suficient per
atendre el pagament del preu del contracte i les despeses d’escriptura i inscripció registral.
La competència per decidir sobre l’adquisició del bé en qüestió correspon al Ple municipal, a tenor de
l’article 22.2.o) de la Llei de bases del règim local, 7/1985, de 2 d’abril.
Atesa la conveniència per als interessos municipals de procedir a l’esmentada adquisició, l’alcaldessa
sotasignat proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS,

Primer.ADQUIRIR a títol onerós mitjançant compravenda directa la finca de la Guixera
Vilobí, bé immoble corresponent a les finques registrals número 915 i 258 d’aquest terme
municipal, amb plena subjecció al plec de clàusules administratives particulars.
Segon.- .
AUTORITZAR i DISPOSAR del crèdit de 1.500,00 Euros, amb càrrec a la partida
622.00/450/2015 del pressupost municipal vigent, per atendre el pagament del preu de la compravenda
prèviament acordada, i també del crèdit amb càrrec a la partida 226.04/922/2015 per atendre al pagament
de les despeses d’escriptura pública i inscripció registral de la compravenda.
Tercer.FACULTAR l’alcaldessa perquè procedeixi a signar en nom d’aquest ajuntament tots els
documents públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords.
Quart.NOTIFICAR els presents acords a la mercantil SAINT GOBAIN PLACO IBERICA SA,
com a venedora, tot requerint-la a comparèixer davant el notari de la vila de Falset, per a l’atorgament de
la corresponent escriptura de compravenda.
Cinquè.PROCEDIR a inscriure l’esmentat immoble al Registre de la Propietat i a l’inventari
municipal, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

6.
Aprovació, si s’escau, de modificació del pressupost número 3/2015 de
suplement de crèdit.
Vist que és necessari finançar les despeses sobrevingudes derivades de l’ampliació de la
jornada del lloc de treball de Cap de brigada (oficial de primera) de la plantilla orgànica municipal.
Vist que aquestes despeses no tenen consignació pressupostària suficient al pressupost vigent,
és obligat aprovar expedient de suplement de crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents,
que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a l’article 177.4 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, tals com:
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Modificació pressupostària 3/2015 de suplement de crèdit
Despeses que cal finançar:
1.D. Suplement de crèdit:
Partida

Programa

DENOMINACIÓ

CRÈDITS
INICIALS

MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT

CRÈDITS
FINALS

130.00

169

Retribucions Bàsiques: Grup
de Programa

11.500,00

4.500

16.000

Partida

Programa DENOMINACIÓ CRÈDITS INICIALS

MODIFICACIÓ CRÈDITS
DE CRÈDIT
FINALS

160.00

944

1.000

Seguretat social

24.005,76

25.005,76

Finançament que es proposa:
1.I. Baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Programa

DENOMINACIÓ

CRÈDITS
INICIALS

BAIXA DE
CRÈDITS

227.00

162

Neteja i acondicionament (Consorci de residus Servei tractament de residus)

12.500,00

5.500,00

D’acord amb el que determinen les Bases d’Execució del Pressupost vigent, inclòs a l’expedient del
Pressupost General per l’any 2015, li correspon al ple l’adopció dels següents acords:

Primer.-

Tercer.-

APROVAR la modificació de crèdit pressupostari número 3/2015 mitjançant
suplement de crèdit pressupostari.
PRACTICAR els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
EXPOSAR al públic el present acord durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, al
taulell
d’anuncis
municipal
i
a
l’espai
web
municipal
(http://www.pradelldelateixeta.cat). En cas que no es presentin reclamacions, l’acord
serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Quart.-

DONAR COMPTE del present decret al proper ple municipal que se celebri.

Segon.-

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

Contingut

Llicència número 12/2015/LU
aprovada en data 23/07/2015

Aprovació de la llicència urbanística d’obres majors número
12/2015/LU de reforma i ampliació d’un magatzem existent
en SNU

8.

Precs i preguntes.

El regidor Sr. Francesc Sans (UMdC) exposa que el panell informatiu de la plaça Vellets s’hauria
d’orientar de cara a la Mola per tal que les indicacions es vegin correctament. També recorda
que hi ha un rusc al carrer Vellets, i que hi ha una farola a la mateixa plaça amb un vidre que
està a punt de caure. El regidor també pregunta com està el tema de l’asfaltat del ferm de la
carretera.
L’alcaldessa, Sra. Mar Amorós (CiU), exposa que es tindrà en compte, per a realitzar les millores
oportunes.

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 Secretari, en dono fe.

L'alcaldessa,
MAR AMORÓS MAS

El Secretari-interventor acctal.,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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