ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 19 DE NOVEMBRE DE 2009
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
19 de novembre de 2009.
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
13.00 hores
14.00 hores

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

Alcaldessa
Regidora
Regidor
Regidor

No excusa assistència:
Il·lma. Sra. Assumpció Cabré Cabré

Regidora

Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
2. Aprovació de la Certificació rectificada 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 Certificació primera de l’obra de “Xarxa d’aigües pluvials tram carrer de Dalt,
carrer Major i enllumenat parcial de la població”.
4. Aprovació del “Conveni marc per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell
comarcal del Priorat i l’ajuntament de Pradell de la Teixeta en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social”.
5. Aprovar el nomenament dels Jutges Titular i Suplent del Jutjat de Pau de Pradell de la
Teixeta.
6. Aprovar l’acceptació d’actuacions subvencionades per la Diputació de Tarragona
7. Aprovar la sol·licitud del “Fondo Estatal para el Empleo y la sostenibilidad Local.”
8. Decrets i informes d’Alcaldia.
9. Precs i preguntes.
********************************

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

Aprovació d’actes de sessions anteriors.

Es sotmet a aprovació l’acta del ple Ordinari de 2 d’octubre de 2009, sense que es formuli cap tipus
d’observació, resulten aprovades per 3 vots a favor i una abstenció.

2.

Aprovació de la Certificació rectificada única de l’obra de “Rehabilitació de l’edifici de
la Societat i de l’edifici annex com a sala polivalent, 1a fase” i acta de preus
contradictoris.

Atès que la direcció tècnica de l’obra de“Rehabilitació de l’edifici de la Societat i de l’edifici annex com a
sala polivalent, 1a fase”, ha detectat una errada a la certificació Única, aprovada pel Ple de l’Ajuntament
en data 18 d’agost de 2009.
Vist el informe de la direcció d’obra sobre els preus contradictoris.
Atès que s’ha emès per part de la direcció tècnica nova certificació Única i acta de preus contradictoris de
data, ambdues, de 6 de novembre de 2009.
Vista la certificació, RECTIFICADA, 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”.
Vista l’acta de preus contradictoris de data 6 de novembre, que acompanya la certificació rectificada,
abans descrita.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació RECTIFICADA, 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”.

Segon.-

Aprovar l’acta de preus contradictoris de 6 de novembre, que acompanya la certificació
rectificada.

Tercer.-

Trametre aquesta certificació i l’acta de preus contradictoris a la delegació del Govern a
Tarragona, oficina del PUOSC.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per tres vots a favor i una abstenció.

3.

Aprovació de la Certificació primera de l’obra de “Xarxa d’aigües pluvials tram carrer
de Dalt, carrer Major i enllumenat parcial de la població”.

Vista la certificació 1a 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 34.467,82 €, corresponent a
l’obra finançada per romanent d’una obra del PAM 2004 de la Diputació de Tarragona.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar la certificació 1a 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
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de 34.467,82 €, corresponent a l’obra finançada per romanent d’una obra del PAM 2004
de la Diputació de Tarragona.
Segon.-

Trametre aquesta certificació i la documentació justificativa a la Diputació de Tarragona.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per tres vots a favor i una abstenció.

4.

Aprovació del “Conveni marc per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el
Consell comarcal del Priorat i l’ajuntament de Pradell de la Teixeta en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social”.

El Ple del Consell Comarcal del Priorat va aprovar en data 18 de febrer de 2009 el Conveni marc per a la
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i els Ajuntaments de la
comarca en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
Vist el Conveni marc per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat
i els Ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Aprovar el Conveni marc per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell
Comarcal del Priorat i l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al benestar social.

Segon.-

Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Priorat.

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

5.

Aprovar el nomenament dels Jutges Titular i Suplent del Jutjat de Pau de Pradell de la
Teixeta.

D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació efectuar proposta
de nomenament del jutge de pau titular i suplent per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria
absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.
Per edicte publicat en el BOP núm. 240, de data 20 d’octubre de 2009 s’ha efectuat convocatòria pública
per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent i, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han
presentat instància les senyores:
- Josefa Mas Vaqué, amb DNI 77828996D
- Lourdes Aluja Matas, amb DNI 39870727C
Totes elles reuneixen els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels
jutges de pau i 303 de la Llei orgànica del poder judicial però correspon al ple de la corporació escollir un
titular i un suplent i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya a través del Jutjat de 1a Instància i Instrucció.
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Per això el Ple de la corporació
ACORDA:
Primer i únic.-

Escollir a la Sra. Josefa Mas Vaqué, amb DNI 77828996D,amb nivell de estudis de
Graduat escolar o equivalent i professió ama de casa, jutge de pau titular del terme
municipal de Pradell de la Teixeta i a la Sra. Lourdes Aluja Matas, amb DNI 39870727C,
nivell de estudis CFGS administratiu i professió Ama de casa, jutge de pau suplent,
proposant el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

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

6.

Aprovar l’acceptació d’actuacions subvencionades per la Diputació de Tarragona

S’aproven diverses actuacions subvencionades per la Diputació de Tarragona. Energies renovables,
Rehabilitació Molí 1a fase i concert festa.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per tres vots a favor i una abstenció.

7.

Aprovar la sol·licitud del “Fondo Estatal para el Empleo y la sostenibilidad Local.”

En fecha 27 de octubre de 2009, en el l BOE núm. 259, se publicó el Real Decreto Ley 13/2009, por el
que se crea un Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local.
Este decreto ley establece en sus artículos 2 y 9 los proyectos de inversión y actuaciones que se podrán
financiar con cargo a este Fondo y los tipos de obra, equipamientos y otras inversiones.
De conformidad con el articulo 3 del Real Decreto Ley 13/2009, en relación con los importes hechos
públicos por el Ministerio de Política Territorial en su página web, al municipio de Pradell de la Teixeta le
corresponde un financiamiento máximo de 17.730,00 Euros
La Reolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, aprovó
el modelo para la presentación de solicitudes y las condiciones para la tramitación de los recursos
librados con cargo al Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local, creado por el Real
Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre.
Examinados los requisitos del Real Decreto Ley 13/2009 y de la Resolución de 2 de noviembre de 2009, y
atendiendo a los plazos establecidos, el Pleno por Unanimidad,
ACUERDA:
Primero.-

Aprobar el proyecto de inversión a financiar con cargo al Fondo Estatal para la
Ocupación y la Sostenibilidad Local Inversión Local de la siguiente obra:
“Mejora de la seguridad peatonal del Carrer Vallets con vallas de protección”, con un
presupuesto total de ejecución (IVA incluido) de 17.730,00 €

Segundo.-

Solicitar al Ministerio de Política Territorial autorización para la ejecución directa de la
obra descrita en el párrafo anterior.
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Tercero.-

Remitir la correspondiente solicitud de financiamiento y documentación necesaria, en
los términos establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, y en la
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial

Cuarto.-

Facultar a la Alcaldesa y a la Secretaria de este Ayuntamiento para que presenten la
documentación necesaria a la Subdelegación del Gobierno.”

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

8.

Decrets i informes d’Alcaldia.

Decret 56 de 7 d'octubre baixa rebuts no correctes
Decret 57 de 13 d'octubre baixa rebuts no correctes
Decret 58 de 13 d'octubre nomenament jutges
Decret 59 de 14 d'octubre canvi nom nínxols
Decret 60 de 14 d'octubre autoritzant col·locació làpida
Decret 61 de 16 d'octubre expedició títols nínxols
Decret 62 de 16 d'octubre consulta veí de Dalt, 8
Decret 63 de 19 d'octubre paralització obres pl. Església 2
Decret 64 de 19 d'octubre funcionament rellotge
Decret 65 de 4 de novembre d'atorgament llicències d'obres
Decret 66 de 6 de novembre baixa rebuts no correctes
Decret 67 de 10 de novembre baixa rebuts no correctes i nova liquidació
Decret 68 de 16 de novembre d'atorgament de llicència d'activitat

9.

Precs i preguntes.

El Sr. Sixte Bertrán, regidor, sol·licita informació sobre els punts 2 i 5 de l’ordre del dia i la Sra. Alcaldessa
li dóna la informació requerida.

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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