ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 3/2019
Caràcter: Ordinària
Dia: 26/04/2019
Hora inici: 15:00 hores.
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial.
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Mar Amorós Mas, Alcaldessa
Gerard Cabré Vaquè, regidor
Lourdes Aluja Matas, regidora
Maria Antònia Cabré Barberà, regidora
Francesc Sans Vives, regidor
Òscar Ruben Presa Virgili, Secretari interventor de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR DE DATA 29-032019
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 4 DE L’OBRA DE LA
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 5 DE L’OBRA DE LA
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES
4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA PER
A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA COSTERETA
5.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA PER A L’ABONAMENT DE
RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES PER L’ANY 2019
6.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER LES ELECCIONS
MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU DEL 26 DE MAIG DE 2019
7.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
8.- PRECS I PREGUNTES

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
977828004 - Fax: 977828200 - C/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

 Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR DE DATA 29-032019
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la sessió extraordinària de data 29
de març de 2019, per haver-ne distribuït la mateixa amb la convocatòria, es pregunta si hi ha
alguna esmena al respecte.
Sotmesa a votació, per unanimitat dels membres assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova
l’acta de la sessió de data 29-03-2019.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 4 DE L’OBRA DE LA
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES
Presentada per la direcció d’obra es sotmet a aprovació la certificació d’obra número 4
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 7.210,55 euros.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la certificació d’obra número 4 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 7.210,55,- euros.
Segon.- Trametre dita documentació a la Diputació de Tarragona als efectes de la
justificació oportuna.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels cinc membres
assistents.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 5 DE L’OBRA DE LA
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES
Intervé la Sra. Alcaldessa proposant deixar aquest punt sobre la taula per a un proper
plenari, atès que la direcció d’obra no ha presentat la certificació de referència.
Tot seguit es procedeix a la votació per deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del
dia, d’acord amb l’article 92.1 del ROF, aprovant-se la proposta per unanimitat.
.
4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA
PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA COSTERETA
Fets
Resultant que per Providència de l’Alcaldia es disposa la incoació d’expedient per a
l’aprovació de la memòria valorada per a l’arranjament de l’anomenat Camí de la
Costereta, el qual presenta un pressupost d’execució per contracte de vuit mil tres-cents
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setanta euros amb trenta cèntims ( 8.370,30 €, IVA inclòs)
Atès que s’ha portat a terme la redacció de la corresponent memòria valorada.
Considerant que dit document tècnic s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –
ROAS-.
Considerant així mateix que la memòria valorada s’ajusta al que estableix l’article 233
de la Llei de Contractes del Sector Públic –LCSP- 9/2017, de 8 de novembre, i articles
125 i ss del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques –RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Considerant que es compleixen les disposicions generals de caràcter legal i
reglamentari, així com la normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de document
tècnic que es tracta.
Per l’exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada per a l’arranjament de l’anomenat
Camí de la Costereta, que degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.
SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a
partir del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar les
al·legacions que considerin oportunes.
TERCER.- Les al·legacions presentades seran informades per Oficina Tècnica
Municipal, que elevarà a l’Alcaldia la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi
i d’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària que ens ocupa.
QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendran
aprovats definitivament el Pla i els projectes, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els
tràmits necessaris per a la seva publicació.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels cinc membres
assistents.
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5.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA PER A L’ABONAMENT DE
RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES PER L’ANY 2019

Intervé la Sra. Alcaldessa proposant deixar aquest punt sobre la taula, perquè es pugui
debatre el mateix amb la intenció d’adoptar l’acord amb la presència de tots els
membres del Ple.
Tot seguit es procedeix a la votació per deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del
dia, d’acord amb l’article 92.1 del ROF, aprovant-se la proposta per unanimitat.
6.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER LES ELECCIONS
MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU DEL 26 DE MAIG DE 2019
fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats
legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que
es constituirà el dia 26 de maig de 2019 per a les eleccions municipals i al Parlament
Europeu, resultant els següents acords:
Primer.- Aprovar la llista de les persones titulars i suplents que han d'integrar la mesa
electoral de les eleccions municipals i al Parlament Europeu de data 26 de maig de 2019.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona de Reus, mitjançant certificat
acreditatiu del mateix i la tramesa de la corresponent documentació.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels cinc membres
assistents.
7.- 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
12/2019 de data 26-03-2019 fins al número 18/2019 de data 17-04-2019, 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 12/2019 de 26/03/2019
Decret 13/2019 de 31/03/2019
Decret 14/2019 de 02/04/2019
Decret 15/2019 de 09/04/2019
Decret 16/2019 de 09/04/2019

Decret 17/2019 de 17/04/2019
Decret 18/2019 de 17/04/2019

Pagament nòmines març 2019
Correcció ICIO C. Vellets, 5
Pagament factures 2ona quinzena març
Adjudicació contracte 1a fase vestidors
Designació llocs propaganda i local
electoral per eleccions municipals i
Parlament Europeu
Pagament factures 1a quinzena abril
Convocatòria Ple 26-04-2019
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Resten assabentats tots els regidors de la relació adjunta de Decrets.
8.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
Abans de finalitzar la sessió, el regidor Sr. Gerard Cabré Vaqué proposa que l’ajuntament
estudiï en un futur implantar un xec nadó per fill o filla nascuda de pares que resideixin en el
municipi.
Així mateix, també proposa que s’estudiï la possibilitat de fer uns lloguers socials en
habitatges a que puguin estar en situació de presumpte abandonament, previ a l’adquisició
dels mateixos per part de l’ajuntament.
Tot seguit, demana la paraula la Sra. Alcaldessa per informar al Ple que en els darrers s’ha fet
entrega a l’ajuntament d’un document de Modificació puntual del planejament als efectes de
traçar una reserva de terreny per destinar-lo a futur vial, atès que és un requisit que demana
la Diputació de Tarragona abans d’elaborar un futur projecte de variant de la carretera.

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

El secretari interventor

Mar Amorós Mas

Òscar Ruben Presa Virgili
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