ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
PRADELL DE LA TEIXETA DE 1 D’ABRIL DE 2009
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
1 d’abril de 2009.
Extraordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
12:00 hores
13:00 hores

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

Alcaldessa
Regidora
Regidor

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 de la sol·licitud d’un préstec a llarg termini a Caixa Tarragona amb els interessos
subvencionats per la Diputació de Tarragona.
2. Aprovació de la memòria valorada 4ª fase de la teulada del cafè i sol·licitud de subvenció a
Arquitectura i Paisatge
3. Aprovar l’acord d’adhesió dels àmbits territorials del municipi de Pradell al consorci Leader
Priorat-Baix Camp
4. Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2007, del
projecte d’obres “Arranjament dels carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major
5. Aprovació de l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2007,
del projecte d’obres “Arranjament dels carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major.
6. Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2008, de
millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.
7. Aprovació de l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2008, de
millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.
*******************************
Seguidament es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
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1. Aprovació de la sol·licitud d’un préstec a llarg termini a Caixa Tarragona amb els
interessos subvencionats per la Diputació de Tarragona.
“D'acord amb l'article 49 TRLRHL (i l'article 36 ap.1 del Reial Decret 500/1990, de desenvolupament de la
normativa de les Hisendes Locals, en cas de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit) les despeses d'inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
L'Ajuntament de Pradell de la Teixeta té el pressupost, de l'exercici en curs, aprovat inicialment i ha
previst les despeses objecte de finançament. L'operació de crèdit projectada està vinculada a la gestió
del pressupost en la forma prevista en la secció 1a del capítol I del títol VI del TRLRHL.
D’acord amb el programa de cooperació econòmica i financera de la Diputació de Tarragona amb els
ajuntaments de menys de 10.000 habitants.
De conformitat amb l’ informe del secretari interventor, relatius a la procedència, condicions i legalitat de
l'operació a concertar.
Atès tot l'anterior, s'adopta els següents acords:
Primer.-

Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb Caixa
Tarragona, per un import de 130.000,00 €, per finançar les despeses d'inversió següents:
partida 61005, concepte “Millora pavimentació i serveis a diversos carrers”, import
115.575,70 €.

Segon.-

Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat Caixa Tarragona atenent l’acord de
col·laboració amb Diputació de Tarragona, amb les condicions financeres següents:
Tipus d'interès: Euribor anual: +0,20; termini total en anys: 15; període de carència: des
de la signatura del préstec fins el proper 30 de setembre. A partir d’aquesta data s’inicia el
període d’amortització que coincideix amb el 30 de setembre de cada exercici; Liquidació
anual dels interessos i de l’amortització del capital: el dia 30 de setembre de cada exercici
econòmic. Sistema d’amortització anyal constant (capital/núm. períodes); comissió
d'obertura. 0,05; comissió d'estudi: sense comissió; Comissió d’amortització anticipada
(parcial o total): sense comissions; i altres condicions financeres que es prevegin.

Tercer.-

Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre de 28 de juny
de 1999.

Quart.-

Facultar l'Alcaldessa per a la formalització de l'operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el segon punt, amb l'entitat Caixa Tarragona

Cinquè.-

Aquesta corporació manifesta l’ acceptació de les Normes reguladores per a la subvenció
dels interessos dels préstecs aprovades per la Diputació de Tarragona, així com la
subvenció que li pugui ser atorgada en aplicació de les esmentades normes.

Sisè.-

Cancel·lar el préstec sense interès concedit a favor d’aquest Ajuntament en data 10 de
setembre de 1999 per la Caixa de Crèdit de la Diputació de Tarragona, mitjançant
l’amortització del capital pendent de devolució, amb un import de 14.424,30 €. En tot cas,
aquesta cancel·lació només serà efectiva si s’atorga la subvenció assenyalada al punt
quart d’aquest acord.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovació de la memòria valorada 4ª fase de la teulada del cafè i sol·licitud de
subvenció a Arquitectura i Paisatge.
Vista la memòria valorada de la 4a fase de la consolidació de l’estructura, reparació de la coberta i
distribució de la planta segona de l’edifici de la societat, redactada per l’Arquitecta Celia Amorós Mas i
que té un pressupost d’execució per contracta de 19.500, 00 €.
Atesa la possibilitat de disposar del finançament per aquesta obra procedent del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, Direcció general d’Arquitectura i Paisatge.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la memòria valorada de la 4a fase de la consolidació de l’estructura, reparació
de la coberta i distribució de la planta segona de l’edifici de la societat, redactada per
l’Arquitecta Celia Amorós Mas i que té un pressupost d’execució per contracta de
19.500, 00 €.

Segon.-

Sol·licitar a la Direcció general d’Arquitectura i Paisatge, una subvenció de 16.666,66 €
per portar a terme l’actuació esmentada.

Després de la deliberació corresponent, i sotmesa a votació la proposta, es aprovada per unanimitat dels
membres assistents.

3. Aprovació de l’adhesió dels àmbits territorials del municipi de Pradell de la Teixeta al
consorci Leader Priorat - Baix Camp
En data 7 d’agost de 2008 es va publicar al DOGC l’Ordre AAR/386/2008 per la qual s’aproven les bases i
la convocatòria per a la selecció de programes de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya de
la metodologia Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural 2007-2013
En data 3 de setembre de 2008 es va constituir el Consorci Leader Priorat – Baix Camp, que té entre els
seus objectius específics, entre d’altres, gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin
assignats al seu àmbit territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea, assumint a aquest efecte les
funcions de “Grup d’acció local” d’acord amb les directrius comunitàries.
En data 3 de setembre de 2008 aquest consorci va aprovar el seu programa de desenvolupament rural
per a l’aplicació de la metodologia Leader en el marc del PDR de Catalunya 2007-2013.
Per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la Ordre AAR/386/2008 dins l’estratègia
esmentada, el Ple de l’ajuntament adopta el següent acord:
Primer.-

L’Ajuntament es dóna per assabentat i dona la seva conformitat a què el seu terme
municipal estigui adherit dins l’àmbit territorial definit per a l’actuació del Consorci
Leader Priorat – Baix Camp, de manera que les activitats i iniciatives que es
desenvolupin en aquest muncipi es podran beneficiar, en el seu cas, dels fons assignats
al programa Leader, en els termes establerts a la normativa reguladora i als Estatuts del
Consorci.

Segon.-

Notificar aquest acord al Consorci Leader Priorat – Baix Camp, als efectes oportuns.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
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4. Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2007, del projecte d’obres “Arranjament dels carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.
Vista la certificació d’obra núm. 4, amb un import d’obra executada durant el mes de 32.095,07 €,
corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2007, núm. d’obra 896, projecte d’obres “Arranjament carrers
Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació d’obra descrita en el paràgraf anterior, núm. 4 corresponent a
l’obra inclosa al PUOSC 2007, projecte d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram
de carrer Major”.

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.

5. Aprovació de l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2007, del projecte d’obres “Arranjament dels carrers Dalt, Vallet i tram de carrer
Major”.”
Vista l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2007, de millores al projecte
d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2007, de millores
al projecte d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.
Segon.- Trametre aquesta acta de Preus contradictoris a la delegació del Govern a Tarragona, oficina del
PUOSC.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

6. Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2008, de millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram de carrer
Major”.
Vista la certificació d’obra núm. 3, amb un import d’obra executada durant el mes de 60.965,79 €,
corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2008, núm. d’obra 644, del projecte d’obres “Arranjament dels
carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació d’obra núm. 3, descrita en el paràgraf anterior, corresponent a
l’obra inclosa al PUOSC 2008, projecte d’obres “Arranjament dels carrers Dalt, Vallet i
tram de carrer Major”.
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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.

7. Aprovació de l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC
2008, de millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram de carrer
Major”.
Vista l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2008, de millores al projecte
d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar l’acta de preus contradictoris corresponent a l’obra inclosa al PUOSC 2008, de
millores al projecte d’obres “Arranjament carrers Dalt, Vallet i tram de carrer Major”.

Segon.-

Trametre aquesta acta de Preus contradictoris a la delegació del Govern a Tarragona,
oficina del PUOSC.

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

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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