ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 2/2019
Caràcter: Extraordinària
Dia: 29/03/2019
Hora inici: 15:20 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 28-022019
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA PER UN
MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES DE FORMIGÓ ARMAT A LA FINCA DE LES
ESCOLES.
3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT 22019 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 EN LA MODALITAT
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
SERVEIS FUNERARIS I DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
5.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER LES ELECCIONS A
CORTS GENERALS DEL 28 D’ABRIL DE 2019.
6.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR DE DATA 28-022019
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de
febrer 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 28-02-2019.
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA PER UN
MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES DE FORMIGÓ ARMAT A LA FINCA DE LES ESCOLES
Resultant que per l’Alcaldia es va incoar expedient per a la formulació del projecte d’inversió
d’obra per un mur de contenció de terres de formigó armat a la finca de les escoles, el qual
presenta un pressupost d’execució per contracte de quaranta-vuit mil dos-cents seixanta-sis
euros amb noranta-un cèntims ( 48.266,91 €, IVA inclòs).
Atès que s’ha portat a terme la redacció del projecte d’obra per un mur de contenció de terres
de formigó armat a la finca de les escoles.
Considerant que el projecte 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 el projecte i la documentació que l’integra, 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 projecte d’obra que es tracta, per
quant
urbanísticament, ha d’indicar-se que l’actuació es projecta en sòl classificat com a
urbà i que l’ús projectat s’ajusta a les disposicions del Text Refós de la Modificació de les
Normes Subsidiàries de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta aprovat en sessió de data 4 de
maig de 2017.
Considerant que s’ha emès informe pels òrgans i entitats administratius gestors d’interessos
públics afectats, en els termes previstos a la legislació sectorial que correspongui
Vistos els informes que obren a l’expedient l’Ajuntament Ple, com a òrgan de contractació
segons allò establert a la Disposició Addicional Segona - LCSP- 9/2017, de 8 de novembre, i
articles 125 i ss del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
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Per l’exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’inversió d’obra per un mur de contenció de terres
de formigó armat a la finca de les escoles, que degudament diligenciat obra a l’expedient
administratiu, el qual presenta un pressupost d’execució per contracte de quaranta-vuit mil
dos-cents seixanta-sis euros amb noranta-un cèntims ( 48.266,91 €, IVA inclòs).
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 al Ple 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’entendrà aprovat
definitivament el projecte, 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.
3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT 2-2019
DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 EN LA MODALITAT DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de març de 2019 s’inicia expedient per a l’aprovació de
la modificació pressupostària 2-2019 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 partida pressupostària però la prevista resulta insuficient s’ha
de tramitar expedient de suplement de crèdit que es finançarà mitjançant baixa de crèdits de
despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
1/ Proposta de suplement de crèdit
Partida

Nom

Consignaci
ó inicial

Proposta
increment

Consignació
definitiva

161.62301

Equips aigua

2.000,00

4.500,00

6.500,00
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Total altes crèdits: 4.500,00 euros
Finançament que es proposa:
Baixa de crèdits de partida de despeses no compromeses del pressupost vigent:
- Aplicació pressupostària: 454 61900: Arranjament camí Costereta 4.500,00 euros
Total finançament: 4.500,00 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 500/1990, 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:
1. Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 2-2019 mitjançant
suplement de crèdit per import de 4.500,00 euros, que es finançarà mitjançant baixa de
crèdits de partida de despeses no compromeses del pressupost vigent, 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.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels cinc membres
assistents.
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4.- PROPOSTA D'ACORD, SI S’ESCAU, DE DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS FUNERARIS I DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL I DE CREACIÓ D’UNA NOVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
LA TAXA PER SERVEIS FUNERARIS I DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Fets
Aquest ajuntament pretén portar a terme la derogació de la fins ara vigent ordenança fiscal
reguladora de la taxa per serveis funeraris i de cementiri municipal i crear-ne una de nova
que pugui recollir nous conceptes i supòsits que no es troben recollits en l’ordenança
actualment vigent.
Fonaments de dret
L’article 15.1 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 estableix que “llevat dels casos que preveu
l’article 59.1 d’aquesta Llei, les entitats locals han d’acordar la imposició i supressió dels
seus tributs propis, i aprovar les seves ordenances fiscals reguladores corresponents”.
L’article 17.1 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 estableix que “els acords provisionals
adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, la supressió i l’ordenació de
tributs i per a la fixació dels elements necessaris a fi de determinar les quotes tributàries
respectives, així com les aprovacions i modificacions de les ordenances fiscals
corresponents, s’han d´exposar en el tauler d’anuncis de l’entitat durant trenta dies, com
a mínim, dins els quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes”.
Per l'exposat, es proposa al Ple de l'ajuntament l'adopció dels següents acords:
Primer.- Derogar l’actual ordenança fiscal de la taxa per serveis funeraris i de cementiri
municipal de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta.
Segon.- Aprovar provisionalment nova ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis
funeraris i de cementiri municipal.
Tercer.- Disposar que aquests acords primer i segon que s’adopten amb caràcter
provisional s’han d’exposar al públic per un període de trenta dies a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes,
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau,
al·legacions.
Quart.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat automàticament els acords provisionals. Els acords provisionals
elevats a definitius més el text íntegre de la nova l’ordenança fiscal, es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província, moment en el qual entrarà en vigor.
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Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels cinc
membres assistents.
5.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER LES ELECCIONS A
CORTS GENERALS DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2019.
A 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 28 d’abril de 2019 per a les eleccions convocades a Corts Generals,
resultant els següents acords:
Primer.- Aprovar la llista de les persones titulars i suplents que han d'integrar la mesa
electoral de les eleccions a Corts Generals del dia 28 d'abril 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.
6.- 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
1/2019-ACTIO de data 11-03-2019 fins al número 11/2019 ACTIO de data 26-03-2019,
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 1/2019 de 11/03/2019
Decret 2/2019 de 11/03/2019

Decret 3/2019 de 14/03/2019
Decret 4/2019 de 14/03/2019
Decret 5/2019 de 20/03/2019

Decret 6/2019 de 20/03/2019
Decret 7/2019 de 20/03/2019
Decret 8/2019 de 20/03/2019
Decret 9/2019 de 20/03/2019

Pagament factures 2on quinzena febrer
2019
Designació de llocs públics per a
propaganda electoral i locals electorals
per eleccions a Corts Generals
Baixa activitat allotjament rural Cal Cabré
Comunicació obres i liquidació tributs,
carrer Burguera, 1
Adjudicació contracte menor serveis
redacció projecte obra mur de contenció
Sr. Agustí Tarrés Aznárez
Comunicació obres i liquidació tributs,
carrer de la Font, 21
Comunicació obres i liquidació tributs,
Polígon 16 parcel.la 23
Aprovació oferta ocupació pública
Aprovació i pagament factures 1era
quinzena març
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Decret 10/2019 de 25/03/2019
Decret 11/2019 de 26/03/2019

Comunicació obres i liquidació tributs, C/
Barceloneta, 15
Convocatòria Ple 29-03-2019

Resten assabentats tots els regidors de la relació adjunta de Decrets.

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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