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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2018
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de d’agost de 2018
Dia: 2 d’agost de 2018.
Hora: 15:00 h
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial.
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Lourdes Aluja Matas, regidora
Maria Antònia Cabré Barberà, regidora
Francesc Sans Vives, regidor
Gerard Cabré Vaqué, regidor
Mar Amorós Mas, Alcaldessa
Òscar Ruben Presa Virgili, Secretari interventor de l’ajuntament de Pradell de la
Teixeta.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 6/2018 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT
3.- PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE
PRADELL DE LA TEIXETA.
4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
PLEC DE CLÀUSULES DE L’OBRA DE L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL
BARRANQUET
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 3 DE L’OBRA DE LA
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES
6.- PRECS I PREGUNTES
La senyora Alcaldessa, un cop constatada l’existència del quòrum necessari que cal
perquè pugui ser iniciada la sessió, obre la sessió.

INCLUSIÓ D’UN PUNT D’URGÈNCIA A L’ORDRE DEL DIA
La Sra. Alcaldessa demana per raons d’urgència votar la inclusió a l’Ordre del dia del
present ple d’un punt per a donar compte dels Decrets d’alcaldia dictats des de la
sessió del Ple de data 1 de juny de 2018, que no va ser inclòs en l’ordre del dia del Ple
d’avui per omissió.
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Sotmès a votació el Ple municipal, per unanimitat dels regidors assistents, aprova la
inclusió del present punt a l’ordre del dia del present Ple..
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de les actes corresponents a la sessió
ordinària de data 1 de juny de 2018 i de la sessió extraordinària de data 28 de juny de
2018, per haver-ne distribuït les mateixes amb la convocatòria, es pregunta si hi ha
alguna esmena al respecte.
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas,
Lourdes Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc
Sans Vives – regidors - ), el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els
anteriors acords.
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 6/2018 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT
1. Pel Decret de l’Alcaldia 89/2018 de data 04 de juliol de 2018, s’inicia expedient per a
l’aprovació de la modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per
a les quals tot i existir aplicació pressupostària, el crèdit en resulta insuficient s’ha de
tramitar expedient de suplement de crèdit que es finançarà mitjançant el superàvit de
la liquidació de l’exercici 2017, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
1/ Suplements de crèdit
Partida

Nom

91300

Amortització
préstec

Consignació inicial Proposta
amb modificacions increment
76.999,01
41.676,82

Consignació
definitiva
118.675,83

Finançament que es proposa:
-Superàvit de la Liquidació 2017 a Distribuir obligatòriament per reduir l’endeutament
de l’Ajuntament: 35.026,82 Euros
-Romanent de tresoreria per a despeses generals: 6.650,00 euros
Total finançament: 41.676,82 euros
3. El secretari interventor ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
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1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
Per tant, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 6-2018 mitjançant
suplement de crèdit per import de 41.676,82 euros, que es finançarà mitjançant el
superàvit de la liquidació de l’exercici 2017 i romanent de tresoreria per a despeses
generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten 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.
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas,
Lourdes Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc
Sans Vives – regidors - ), el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els
anteriors acords.
3.- PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE
PRADELL DE LA TEIXETA.
Per Resolució de l'Alcaldia número 77/2018, de data 6 de juny de 2018, es va acordar
la incoació del procediment per cobrir la proposta de nomenament de Jutge/ssa de
Pau Substitut/a del municipi 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/o substitut 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.
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Es va procedir a l’anunci al BOP de Tarragona número 116, de data 15 de juny de
2018, de convocatòria per cobrir la plaça de jutge de pau substitut del municipi de
Pradell de la Teixeta, en el termini de 20 dies hàbils.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat instància :
-Registre d’entrada número 506 de data 19 de juny de 2018, presentada per la Sra.
Paula Fernández Garcia, DNI 47942169-A.
Dita persona reuneix els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament 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-la i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Per això, es proposa al Ple de la corporació els següents ACORDS:
PRIMER.- Proposar el nomenament de la Sra. Paula Fernández Garcia amb DNI
47942169-A com a Jutgessa de Pau substituta del municipi de Pradell de la Teixeta.
SEGON.-. Donar trasllat d’aquesta proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya perquè procedeixi al seu nomenament.
TERCER.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
QUART.- Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de 2 mesos a comptar del següent a la notificació i sens perjudici de la
possibilitat d’interposar recurs de reposició o qualsevol altre que l’interessat estimi
pertinent.
Sotmès a votació, s’aprova per majoria absoluta amb els vots favorables de la Sra.
Mar Amorós Mas, Lourdes Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà ii Francesc Sans
Vives i l’abstenció del Sr. Gerard Cabré Vaqué – regidors .
4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L’OBRA DE
L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL BARRANQUET
Fets
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: “Arranjament
del Camí del Barranquet”.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat sumari.
Fonaments de Dret
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
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b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la
Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014., és el Ple de l’ajuntament, atès que el valor estimat de la contractació supera el
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe justificatiu de Secretaria, i
de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament l'adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
sumari, per l’obra “Arranjament del Camí del Barranquet”, convocant la seva licitació,
per un import de licitació de 40.281,75 €, i 8.459,17 € d’IVA, en concepte d’Impost
sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació
de l’obra.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a càrrec de l’aplicació pressupostària 45463100 del pressupost municipal de l’exercici 2018.
Quart.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el
plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.
Cinquè.- Designar com a membres de la unitat tècnica que auxilia a l’òrgan de
contractació, el tècnic municipal i el secretari interventor de l'Ajuntament o persona en
qui deleguin, d’acord amb l’article 159.6.d) de la LCSP.
Sisè.- Designar com a tècnic director de l’obra el Sr. Jordi Mercadé Virgili, tècnic
municipal i arquitecte del Consell Comarcal del Priorat.
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Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas,
Lourdes Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc
Sans Vives – regidors - ), el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els
anteriors acords.
4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 3 DE L’OBRA DE
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES.
Presentada per la direcció d’obra es sotmet a aprovació la certificació d’obra número 3
corresponent als treballs efectuats de l’obra de la Remodelació del carrer de les Eres
de Pradell de la Teixeta, la qual ascendeix a la quantitat de 16.152,48 euros.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la certificació d’obra número 3 corresponent als treballs efectuats de
l’obra de la Remodelació del carrer de les Eres de Pradell de la Teixeta, la qual
ascendeix a la quantitat de 16.152,48,- euros.
Segon.- Trametre dita documentació a la Diputació de Tarragona als efectes de la
justificació oportuna.

Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas,
Lourdes Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc
Sans Vives – regidors - ), el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els
anteriors acords.
5.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia que han estat dictats que van des del
número 73 de data 30-05-2018 fins al número 104 de 27-07-2018, restant-ne
assabentats la totalitat dels regidors assistents tota vegada que han disposat de la
documentació integrant del present punt de l’ordre del dia amb l’antelació legalment
exigida:
Decret 73/2018 de 30/05/2018
Decret 74/2018 de 30/05/2018
Decret 75/2018 de 30/05/2018
Decret 76/2018 de 05/06/2018
Decret 77/2018 de 06/06/2018
Decret 78/2018 de 13/06/2018
Decret 79/2018 de 15/06/2018
Decret 80/2018 de 15/06/2018
Decret 81/2018 de 15/06/2018
Decret 82/2018 de 20/06/2018
Decret 83/2018 de 22/06/2018
Decret 84/2018 de 22/06/2018
Decret 85/2018 de 25/06/2018
Decret 86/2018 de 25/06/2018

Liquidació plusvàlua Plaça Església, 4
Liquidació plusvàlua Soldevila, s/n
Liquidació plusvàlua Soldevila, s/n
Pagament factures 2ona quinzena maig
Inici elecció jutge de pau substitut
Inici expedient intervenció prèvia limitada
Adjudicació obres consultori
Pagament factures 1era quinzena juny
Pagament nòmina extra juny
Convocatòria Comissió Comptes
Convocatòria Ple
Renuncia sol.licitud subvenció Incendis
Retorn fiança gestió runes
Pagament factures urgents
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Decret 87/2018 de 27/06/2018
Decret 88/2018 de 02/07/2018
Decret 89/2018 de 04/07/2018
Decret 90/2018 de 04/07/2018
Decret 91/2018 de 05/07/2018
Decret 92/2018 de 18/07/2018
Decret 93/2018 de 18/07/2018
Decret 94/2018 de 18/07/2018
Decret 95/2018 de 18/07/2018
Decret 96/2018 de 18/07/2018
Decret 97/2018 de 19/07/2018
Decret 98/2018 de 24/07/2018
Decret 99/2018 de 26/07/2018
Decret 100/2018 de 27/07/2018
Decret 101/2018 de 27/07/2018
Decret 102/2018 de 27/07/2018
Decret 103/2018 de 27/07/2018
Decret 104/2018 de 27/07/2018

Pagament nòmines juny
Conciliació bestreta caixa fixa
Inici expedient suplement crèdit
Pagament factures 2ona quinzena juny
Delegació funcions Alcaldia
Reintegrament
part
subvenció
Programa.cat
Alta comptador aigua
Pagament factures 1era quinzena juliol
Baixa rebuts aigua i nova liquidació – C/
Font, 10
Baixa rebuts aigua i nova liquidació – C/
Eres,6
Acceptació subvenció ACA
Increment sous d’acord amb la LPGE de
l’any 2018
Llicència obres tanca perimetral
Nòmines juliol
Convocatòria Ple
Retorn fiança gestió runes
Retorn fiança gestió runes
Retorn fiança gestió runes

Resten assabentats tots els regidors de la relació adjunta de Decrets.
6.- PRECS I PREGUNTES
No es formulen precs ni preguntes.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les
quinze hores i vint-i-vuit minuts, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc
aquesta acta.
L’Alcaldessa

El Secretari-Interventor

Mar Amorós Mas

Òscar Ruben Presa Virgili

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200
aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

