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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2018
Caràcter: Extraordinària corresponent al mes de novembre de 2018
Dia: 2 de novembre 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
Gerard Cabré Vaqué, regidor
Mar Amorós Mas, Alcaldessa
No assisteix: Francesc Sans Vives, regidor
Òscar Ruben Presa Virgili, Secretari interventor de l’ajuntament de Pradell de la
Teixeta.
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 2109-2018
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE
L’OBRA DEL CAMÍ DEL BARRANQUET
3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PELS QUALS S’HA DE REGIR LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU ESPECIAL DE LA GESTIÓ DEL BAR LA SOCIETAT I
OBERTURA DE LICITACIÓ.
4- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ INICIAL D’EXPEDIENT 7/2018 DE
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT
5.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
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.
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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 d’un
punt corresponent a l’aprovació inicial d’expedient de modificació pressupostària
mitjançant suplement de crèdit, que no va ser inclòs en l’ordre del dia del Ple d’avui.
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta corresponent a la sessió
ordinària de data 21 de setembre de 2018, per haver-ne distribuït la mateixa amb la
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
Sotmès a votació, per unanimitat dels membres assistents, el Ple de l’Ajuntament
aprova l’anterior acord.
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE
L’OBRA DEL CAMÍ DEL BARRANQUET
Fets
Per acord del Ple de data 02-08-2018 es va aprovar l’expedient de contractació de les
obres de l’arranjament del Camí del Barranquet mitjançant procediment obert
simplificat sumari.
En data 12 de setembre de 2018 es publicà en el perfil del contractant de l'Ajuntament
l’anunci de licitació. El termini de presentació de proposicions finalitzà el dia 26 de
setembre de 2018.
En data 3 d’octubre de 2018, la unitat tècnica que auxilia l’òrgan de contractació, en
unitat d’acte, acorda admetre als següents licitadors:
1.-Olegario Estrada, SL
2.- Auxiliar de Firmes y Carreteras SA
3.-Magnum Logistics SL
4.-Obres Febial SL
Acte seguit, procedeix a efectuar una valoració de les ofertes presentades i realitza
proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació, de conformitat amb la
classificació obtinguda:
1.-Magnum Logistics SL .- Oferta 41.400,00 € IVA inclòs.- Puntuació 100 punts
2.-Obres Febial SL.- Oferta 43.020,34 € IVA inclòs.- Puntuació 75,19 punts
3.-Auxiliar de Firmes y Carreteras SA .- Oferta 44.245,80 € IVA inclòs.- Puntuació
75,00 punts
4.- Olegario Estrada SL.- Oferta 44.390,05 € IVA inclòs.- Puntuació 57,18 punts
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El candidat seleccionat per la unitat tècnica, en resposta al requeriment de
documentació per a l’adjudicació de l’obra, ha presentat a l’ajuntament un escrit de
data 26 d’octubre de 2018 en el qual manifesta la seva intenció de renunciar a
l’adjudicació de l’obra per no trobar-se al corrent amb les seves obligacions amb
l’Agència Tributària.
En conseqüència d’aquesta renuncia, es formula per part de l’ajuntament de Pradell de
la Teixeta proposta d’adjudicació al licitador amb la següent millor oferta d’acord amb
la valoració de les ofertes presentades, la mercantil OBRES FEBIAL SL.
Dita mercantil presenta a l'ajuntament, de forma correcta, la documentació requerida
com a proposat per a l'adjudicació.
Fonaments jurídics
La legislació aplicable és la següent:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
- Plec de clàusules administratives particulars
- 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 (en endavant RD 817/2009).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
PART DISPOSITIVA
Primer. Adjudicar el contracte de les obres de l’arranjament del Camí del Barranquet a
la mercantil OBRES FEBIAL SL amb NIF B-65568172 per un preu de 43.020,34 IVA
inclòs, amb el desglossament següent: trenta-cinc mil cinc-cents cinquanta-quatre
(35.554,00 €, pressupost net), i set mil quatre-cents quaranta-sis euros ( 7.446,34 €)
en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb subjecció als
plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats.
Segon.- D’acord amb l’article 159.6. g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector Públic, s'entén que la formalització el contracte podrà efectuarse mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució de l'adjudicació.
Tercer.- Nomenar responsable del contracte al Director Facultatiu de les obres, Sr.
Jordi Mercadé Virgili.
Quart.- Notificar aquesta resolució als licitadors i al Director Facultatiu de les obres.
Cinquè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la
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Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PELS QUALS S’HA DE REGIR LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU ESPECIAL DE LA GESTIÓ DEL BAR LA SOCIETAT I
OBERTURA DE LICITACIÓ.
Fets
Atesa la tramitació de l’expedient instruït per a la licitació del contracte administratiu
especial per a la gestió del bar – cafeteria “la societat” situat a l'immoble ubicat a la
plaça Sant Isidre, número 5, de Pradell de la Teixeta.
Vistos els informes emesos per Secretaria Intervenció, els quals obren a l'expedient.
Vist el contingut dels Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives
Particulars que han de regir la contractació i de conformitat amb l'article 122 i 124 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, pel que fa referència
al tràmit de l'aprovació dels plecs de prescripcions tècniques i clàusules
administratives particulars
Per l'exposat, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la licitació del contracte administratiu
especial per a la gestió del bar – cafetera “la Societat” situat a l'immoble ubicat a
la plaça Sant Isidre, número 5, de Pradell de la Teixeta.
SEGON.- Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives
particulars que han de regir l’esmentada licitació.
TERCER.- Convocar la licitació del contracte administratiu especial per a la gestió del
bar – cafeteria “la Societat” situat a l'immoble ubicat a la plaça Sant Isidre número 5,
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació,
mitjançant la publicació del corresponent anunci de licitació.
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
4.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ INICIAL D’EXPEDIENT 7/2018 DE
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 30 d'octubre 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 existeix la corresponent aplicació pressupostària però en resulta insuficient
s’ha de tramitar expedient de suplement de crèdit que es finançarà mitjançant
anul.lació de crèdit de despesa d’aplicació pressupostària no compromesa del
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pressupost vigent, mitjançant nou ingrés i romanent de tresoreria per a despeses
generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
1/ Proposta de suplement de crèdit
Partida

Nom

Consignació Proposta
inicial amb increment
modificacion
s

Consignació
definitiva

338.22608

Festes populars

19.000,00

7.500,00

26.500,00

920.22799

Treballs d’altres empreses i 2.000,00
professionals

20.000,00

22.000,00

920.13000

Retribucions bàsiques laboral

54.000,00

8.250,00

62.250,00

011.31000

Interessos préstec

500,00

250,00

750,00

920.16000

Seguretat Social

20.000,00

4.000,00

24.000,00

153.63500

Plaques de carrers

1.350,00

542,44

1.892,44

Total altes crèdits: 40.542,44 euros
Finançament que es proposa:
1.- Baixa de crèdits de partida de despeses no compromeses del pressupost vigent:
- Partida 63201.- Reforma vestidors municipals: 17.955,07 euros
2.- Nou ingrés PAM 2018.- 6.607,76 euros
3.- Romanent tresoreria per a despeses generals: 15.979,61 euros
Total finançament: 40.542,44 euros
FONAMENTS DE DRET
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.
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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:
1. Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 7-2018 mitjançant
suplement de crèdit per import de 40.542,44 euros, que es finançarà mitjançant
anul.lació de crèdit d’aplicació pressupostària no compromesa del pressupost vigent i
mitjançant nou ingrés, amb subjecció a les disposicions vigents.
2. 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 dels regidors assistents, 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 123 de data 26-09-2018 fins al número 139/2018 de data 30 d’octubre de
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 123/2018 de 26/09/2018
Decret 124/2018 de 03/10/2018
Decret 125/2018 de 09/10/2018
Decret 126/2018 de 11/10/2018
Decret 127/2018 de 19/10/2018
Decret 128/2018 de 23/10/2018
Decret 129/2018 de 24/10/2018
Decret 130/2018 de 24/10/2018
Decret 131/2018 de 24/10/2018
Decret 132/2018 de 25/10/2018
Decret 133/2018 de 25/10/2018
Decret 134/2018 de 29/102018
Decret 135/2018 de 29/10/2018
Decret 136/2018 de 30/10/2018
Decret 137/2018 de 30/10/2018

Pagament nòmines setembre
Pagament factures 2ona quinzena
setembre
Baixa rebut aigua i nova liquidació
Barceloneta, 15
Devolució taxa cementiri 2017 Sra.
R.M.M.S
Comunicació obres i liquidació tributs
Barceloneta, 8
Pagament factures 1era quinzena octubre
Pagament nòmines octubre
Delegació funcions alcaldia
Comunicació obres i liquidació tributs
Soldevila 10
Comunicació obres i liquidació tributs
Burguera, 8
Autorització ús sala gran sindicat G.C.V.
Contractació
adquisició
mobiliari
consultori
Contractació
adquisició
mobiliari
consultori
Contractació
adquisició
mobiliari
consultori
Contractació
adquisició
mobiliari
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Decret 138/2018 de 30/10/2018
Decret 139/2018 de 30/10/2018

consultori
Inici expedient suplement crèdit
Convocatòria Ple

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 trenta-tres 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
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