ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 12 DE MARÇ DE 2010
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
12 de març de 2010.
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
14.00 hores
14.50 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 Compte General 2008
3. Aprovació de repartiment dels Fons de Cooperació local de Catalunya _ Tram
supramunicipal, anualitats 2008 i 2009.
4. Aprovació del projecte “Pavimentació i millora de serveis del carrer de les Eres i renovació
del tram de clavegueram del carrer de la Barceloneta”, i el seu Plec de clàusules
administratives.
5. Aprovació del projecte d’obra “Arranjament del carrer Barranquet”, i el seu Plec de Clàusules
Administratives.
6. Aprovar la sol·licitud a Diputació del canvi de destinació de la resta de PAM 2003 a l’obra
“Arranjament del carrer Barranquet”,
7. Aprovar la sol·licitud a Governació del canvi de destinació de l’obra del PUOSC 2010 per
l’obra “Arranjament del carrer Barranquet”.
8. Aprovar la sol·licitud a Diputació de Tarragona de prorroga per l’acabament de les obres de
Rehabilitació del Molí, 1a fase.
9. Aprovació de diverses sol·licitud de subvenció de, la Generalitat de Catalunya, Diputació de
Tarragona i Subdelegació del Govern.
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10. Aprovar l’acceptació de subvencións de l’e-cataleg de la Diputació de Tarragona.
11. Aprovar la sol·licitud de devolució, al Jutjat de lo social II de Tarragona d’aval bancari.
12. Decrets i informes d’Alcaldia.
13. 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 de
cancel·lació de pòlisses d’assegurances i nova contractació amb OCASO; i la aprovació de constitució del
Consorci Territorial de Salut de l’Altebrat.
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 29 de gener de 2010, 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 2008.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2008 van ser sotmesos a informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 29 de gener de 2010. Exposat
el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 34 de 11 de febrer de 2010, 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
ACORDA:
Primer.
Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2008,
integrats pels següents estats bàsics:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 1.604.709,38 Euros, un passiu de 1.604.709,38
Euros.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un guany de 65.017,76 Euros.
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- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 249.016,19
Euros, unes obligacions pendents de pagament de 571.235,78 Euros, uns romanents totals de 94.127,03
Euros i un resultat pressupostari ajustat de -140.976,93 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 182.522,47 Euros i unes obligacions pendents
de pagar de 0,00 Euros.
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 6.314,45 Euros
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de 3.038.368,13 Euros i
un total en l’haver de 3.038.368,13 Euros.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits pressupostaris
per un import total de 286.142,40 Euros.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a despeses
generals de 93.004,26 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 9.776,62 Euros.
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 500.000,00 Euros i
un total de despeses de 500.00,00 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 286.142,40 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 46.755,99 Euros i un total de baixes d’obligacions de 0,00
Euros.
- 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 6.314,45
Euros, discrepàncies 0,00 Euros.
- Relacions nominals de deutors i creditors pressupostaris: en tancar l’exercici dóna un total de deutors de
287.300,04 Euros i un total de creditors de 225.878,89 Euros.
Tercer.
Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2008, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la
part expositiva.

3.

Aprovació de repartiment dels Fons de Cooperació local de Catalunya _ Tram
supramunicipal, anualitats 2008 i 2009.

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, anualitats 2008 i 2009.
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:
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Primer.- Distribuir les dotacions de 2.913,98 euros corresponen a l’anualitat 2008, i de 2.889,28 euros
corresponen a l’anualitat 2009 al següents organismes i amb el percentatges que s’esmenta:
Consell Comarcal Del Priorat 100,00%
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels presents

4.

Aprovació del projecte “Pavimentació i millora de serveis del carrer de les Eres i
renovació del tram de clavegueram del carrer de la Barceloneta”, i el seu Plec de
clàusules administratives.

Vist el projecte executiu de l’obra de “Pavimentació i millora de serveis del carrer de les Eres i renovació
del tram de clavegueram del carrer de la Barceloneta”, redactat pel Sr. Pere Delmuns amb un import de
pressupost total de 150.449,83 € i que és objecte de subvenció dintre del Pla únic d’obres i Serveis de
Catalunya, anualitat 2011.
Vist el Plec de Clàusules Administratives del projecte esmentat.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar inicialment el projecte executiu de l’obra de “Pavimentació i millora de serveis
del carrer de les Eres i renovació del tram de clavegueram del carrer de la Barceloneta”,
redactat pel Sr. Pere Delmuns amb un import de pressupost total de 150.449,83 € i que
és objecte de subvenció dintre del Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya, anualitat
2011.

Segon.-

Designar com a tècnic director de l’obra, el Sr. Pere Delmuns.

Tercer.-

Aprovar el Plec de Clàusules Administratives del projecte esmentat.

Quart.-

Exposar al públic tota la documentació esmentada mitjançant anunci al BOPT.

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

5.

Aprovació del projecte d’obra “Arranjament del carrer Barranquet”, i el seu Plec de
Clàusules Administratives.

Vist el projecte executiu de l’obra de “Arranjament del carrer Barranquet”, redactat pel Sr. Pere Delmuns
amb un import de pressupost total de 139.988,51 € i que és pretén sigui objecte de subvenció dintre del
Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2010.
Vist el Plec de Clàusules Administratives del projecte esmentat.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar el projecte executiu de l’obra de Arranjament del carrer Barranquet”, redactat
pel Sr. Pere Delmuns amb un import de pressupost total de 139.988,51 € i que és
objecte de subvenció dintre del Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2010.

Segon.-

Designar com a tècnic director de l’obra, el Sr. Pere Delmuns.
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Tercer.-

Aprovar el Plec de Clàusules Administratives del projecte esmentat.

Quart.-

Exposar al públic tota la documentació esmentada mitjançant anunci al BOPT.

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

6.

Aprovar la sol·licitud a Diputació de Tarragona del canvi de destinació de la resta de
PAM 2003 a l’obra “Arranjament del carrer Barranquet”.

L’Ajuntament de pradell de la Teixeta va tenir inclosa en el PUOSC i PAM, anualitat 2003, l’obra
“Renovació de la xarxa d’aigua i paviment de la Plaça de l’església”, amb un pressupost d’adjudicació a
l’empresa CODES S.L. de 167.990,80 € i amb subvenció del PUOSC i del PAM, de 95.826,88 € i de
63.764,38 € respectivament.
La execució i certificació d’aquesta obra comença al juny de 2005 i pocs mesos desprès queda
paralitzada i sense acabar per raons que l’actual consistori desconeix, atès que, tot i els requeriments
corresponents, no se’n disposa de les actes del període assenyalat.
A l’any 2008 la mercantil adjudicatària interposa demanda contenciós administrativa contra l’ajuntament
de Pradell, resolent-se aquesta extraprocessalment a l’any 2009.
Va quedar, d’acord informe del tècnic director de l’obra, un import del pressupost de l’obra pendent
d’executar, el qual suposa un romanent sobrant de la subvenció del PAM 2003, pendent de rebre per
import de 23.873,35 €.
L’ajuntament de Pradell ha aprovat pel 2010, el projecte d’obra “Arranjament del carrer Barranquet”, amb
un pressupost d’execució per contracta de 139.988,51 €, i interessa demanar a la Diputació de
Tarragona, el canvi de destinació de la resta de subvenció PAM 2003 a la obra “Arranjament del carrer
Barranquet”
El finançament previst de l’obra de “Arranjament del carrer Barranquet” és el següent:
Subvenció Diputació. PAM
Subvenció PUOSC 2010
Aportació municipal
TOTAL PRESSUPOST

Import (€)
23.873,35
95.000,00
21.115,16
139.988,51

Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la sol·licitud a la Diputació de Tarragona del canvi de destinació de la resta de
subvenció del PAM 2003 per import de 23.873,35 € per destinar-los al projecte executiu
de l’obra de “Arranjament del carrer Barranquet”, redactat pel Sr. Pere Delmuns Allué,
amb un import de pressupost total de 139.988,51 €.

Segon.-

Trametre a la Diputació de Tarragona SAM Actuacions Integrals al Territori, certificat del
present acord juntament amb el projecte executiu de l’obra “Arranjament del carrer
Barranquet”.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
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7.

Aprovar la sol·licitud a Governació del canvi de destinació de l’obra del PUOSC 2010
per l’obra “Arranjament del carrer Barranquet”.

L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta té inclosa en el PUOSC 2010 l’obra “Rehabilitació per a aparcament
a la zona del Cap d’Avall, amb un pressupost de 140.408,26 €.
Atesa la necessitat tècnica de portar a terme l’execució de l’obra “Arranjament del carrer Barranquet”,
abans d’iniciar la Rehabilitació del Cap d’Avall.
Atès que l’Ajuntament ha aprovat el projecte executiu de “Arranjament del carrer Barranquet”, redactat pel
Sr. Pere Delmuns Allué, amb un import de pressupost total de 139.988,51 €, el qual té previs un
finançament tal i com es descriu a continuació:
Subvenció PUOSC 2010
Subvenció Diputació. PAM
Aportació municipal
TOTAL PRESSUPOST

Import (€)
95.000,00
23.873,35
21.115,16
139.988,51

Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la sol·licitud a GOVERNACIÓ del canvi de destinació de la subvenció del
PUOSC 2010 per import de 95.000,00 € per destinar-los al projecte executiu de l’obra
de “Arranjament del carrer Barranquet”, redactat pel Sr. Pere Delmuns Allué, amb un
import de pressupost total de 139.988,51 €.

Segon.-

Trametre a GOVERNACIÓ certificat del present acord juntament amb el projecte
executiu de l’obra “Arranjament del carrer Barranquet”.

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

8.

Aprovar la sol·licitud a Diputació de Tarragona de prorroga per l’acabament de les
obres de Rehabilitació del Molí, 1a fase.

Atenent a la impossibilitat de portar a terme i certificar l’obra de “Rehabilitació del Molí de Pradell, 1a fase”
abans de finalitzar l’any 2009, degut a la falta de temps i problemes tècnics provocats pels episodis
climatològics d’aquest hivern.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la sol·licitud de PRORROGA a la Diputació de Tarragona per portar a terme i
certificar l’obra de “Rehabilitació del Molí de Pradell, 1a fase”

Segon.-

Trametre a Diputació de Tarragona certificat del present acord juntament amb
l’acceptació de la subvenció.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
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9.

Aprovació de diverses sol·licitud de subvenció de, la Generalitat de Catalunya,
Diputació de Tarragona i Subdelegació del Govern.

Ateses diverses convocatòries d’atorgament de subvencions per part de la Generalitat de Catalunya, de la
Diputació de Tarragona i Subdelegació del Govern, tal es descriuen a continuació:
9.1. Convocatòria i bases reguladores del Departament de Treball de la Generalitat per a la
concessió de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris
d’ocupació locals.
9.2. Convocatòria i bases reguladores del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat per a la concessió de subvencions per a la realització d’ordenació ambiental de
la il·luminació exterior durant l’any 2010.
9.3. Convocatòria i bases reguladores del Departament de Governació i Administracions
Públiques per seleccionar projectes de municipis susceptibles de cofinançament pel FEDER
Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al poble, presentació de
sol·licituds per al període 2010-2013.
9.4. Convocatòria i bases reguladores del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat per a la concessió de subvencions destinades als ajuntaments de
Catalunya per tal de fomentar la redacció de diverses figures de planejament urbanístic.
9.5. Convocatòria i bases reguladores de la Diputació de Tarragona per a la concessió de
subvencions per finançar el planejament bàsic municipal.
9.6. Convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa
extraordinari d’inversions i manteniment de la Diputació de Tarragona, convocatòria 2010.
9.7. Sol·licitud de subvenció a la Subdelegació del Govern per fer front a les despeses
extraordinàries provocades per les nevades hivern 2009-2010.
Vista la Resolució MAH/493/2010, de 10 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions per a la
realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior durant l’any 2010
Per tal d’atendre la necessitat d’adequació i il·luminació exterior als carrers Barranquet i de la Font.
Vista la memòria valorada d’adequació i il·luminació exterior als carrers Barranquet i de la Font,
redactada pel Sr. Pedro Delmuns Allué, enginyer.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la memòria valorada d’adequació i il·luminació exterior als carrers Barranquet
i de la Font, redactada pel Sr. Pedro Delmuns Allué, enginyer

Segon.-

Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge per
l’adequació i il·luminació exterior als carrers Barranquet i de la Font.

Tercer.-

Comprometre’ns a realitzar l’activitat per a la qual es demana la subvenció, en cas
d’obtenir-la.

Quart.-

Trametre aquests acords al Departament de Media Ambient, juntament amb la
documentació necessària per demanar la subvenció.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
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10. Aprovar l’acceptació de subvencions de l’e-cataleg de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament una subvenció dintre de l’e-cataleg pel concert de
Nadal 2009 per import de 2000,00€.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament una subvenció per portar a terme accons d’impuls
ambiental, convocatòria 2009, per import de 4.800,00€.
Per això, el Ple de l’ajuntament adopta el següent acord:
Primer.-

Acceptar les subvencions concedides descrites a la part expositiva.

Segon.-

Trametre a la Diputació l’acceptació de les subvencions concedides descrites a la part
expositiva

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

11. Aprovar la sol·licitud de devolució, al Jutjat de lo social II de Tarragona d’aval
bancari.
L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta va dipositar un aval bancari en el Jutjat de lo social II de Tarragona,
durant el termini de tramitació del recurs de suplicació que va interposar l’Ajuntament davant la Sala de lo
social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la sentència número 470, dictada pel jutjat de
lo Social, 2 de Tarragona, en les actuacions judicials número 837/97.
La no devolució d’aquest aval a Caixa Tarragona genera unes despeses financeres trimestral
innecessàries de pagar en el cas de seva devolució.
Per això, el Ple de l’ajuntament adopta el següent acord:
Primer.-

Sol·licitar al Jutjat de lo social II de Tarragona, la devolució de l’aval bancari dipositat
durant el termini de tramitació del recurs de suplicació que va interposar l’Ajuntament
davant la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la
sentència número 470, dictada pel jutjat de lo Social, 2 de Tarragona, en les actuacions
judicials número 837/97.

Segon.-

Trametre certificat del present acord al Jutjat de lo social II de Tarragona.

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

12. Aprovació de la cancel·lació de les pòlisses d’assegurances i nova contractació amb
OCASO.
Atès que es necessari renovar i actualitzar les pòlisses d’assegurances contractades per l’ajuntament
amb diverses companyies.
Vista l’oferta de l’asseguradora Ocaso.
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Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la cancel·lació i comunicar las mateixes a la correduria Ferrer i Ojeda, i a
Catalana Occident.

Segon.-

Signar les noves pòlisses amb Seguros Ocaso.

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

13. Aprovació de constitució del Consorci Territorial de Salut de l’Altebrat.
Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials
de salut.
Vist el Pacte de Salut per al territori de l’Altebrat, pel qual es preveu la creació del Consorci del Govern
Territorial de Salut Altebrat, el qual restarà integrat pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, el Servei Català de la Salut, els municipis del territori de referència que hi vulguin participar i
els Consells Comarcals del Priorat, Ribera d’Ebre i la Terra Alta, d’acord amb el previst a l’art. 2.2. del
Decret abans esmentat.
Atès que és del interès d’aquesta Corporació l’aprovació del Pacte de Salut abans esmentat i la
constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut Altebrat, en el qual hi participaran altres entitats
locals de l’entorn territorial amb l’objectiu d’assolir un grau adequat d’integració de les competències en
l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de
la població.
Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Decret 179/95 de 13 de juny, pel que s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals quan al règim jurídic dels consorcis i el seu
procediment de creació.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la formalització del Pacte de Salut per a l’Altebrat, el text del qual resta adjunt
com Annex 1.

Segon.-

Aprovar inicialment la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut Altebrat i
els seus Estatuts, els quals resten adjunts com Annex 2.

Tercer.-

Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels Estatuts, a informació pública
per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin pertinents.
Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si dins el
termini esmentat no es presenten al·legacions.

Quart.-

Delegar en el Consell Comarcal del Priorat com a entitat coordinadora, la tramitació
administrativa unitària de l’expedient fins la constitució formal del Consorci, incloses la
publicació i informació pública a què fa referència l’article 313 del Reglament abans
esmentat.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
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14. Decrets i informes d’Alcaldia.
Decret 8 d'1 de febrer d’acceptació de subvenció d'actuació e-cataleg Diputació
Decret 9 de 16 de febrer d'atorgament llicències d'obres
Decret 10 de 16 de febrer d'aprovació de la liquidació de la TOVP 2009 a Gas Natural
Decret 11 de 22 de febrer d’aprovació de certificació i acta preus contradictoris
Decret 12 de 25 de febrer d’aprovació de devolució de garantia definitiva
Decret 13 de 26 de febrer d'atorgament llicències d'obres
Decret 14 de 5 de març d'atorgament llicències d'obres
Decret 15 de 8 de març convocant ple ordinari

15. 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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