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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2018 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de Juny de 2018 
Dia:  1 de juny de 2018.    
Hora:  15:15 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 
Mar Amorós Mas, Alcaldessa  
 
Òscar Ruben Presa Virgili, Secretari-Interventor de l’ajuntament de Pradell de la 
Teixeta. 
 
Excusa la seva assistència:  
 
Gerard Cabré Vaqué, regidor 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2018 
MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 
3.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2018 DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 62-2018 D’INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS DE CRÈDIT 
5.- ACORD DE NOMENAMENT DE SECRETARI DEL JUTJAT DE PAU I DEL 
REGISTRE CIVIL DE PRADELL DE LA TEIXETA. 
6.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 1 DE L’OBRA DE 
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES. 
7.- ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA I LA PARRÒQUIA DE SANTA 
MARIA MAGDALENA RELATIU A LA FACTURACIÓ DELS CONSUMS D’ENERGIA 
ELÈCTRICA PER L’ANY 2018. 
8.- ACORD D’ACCEPTACIÓ DE RESOLUCIÓ DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE 
CATALUNYA PER FINCA AFECTADA PEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL 
CARRER DE LES ERES. 
9.-DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
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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 del 
present ple d’un punt per a l’aprovació de la certificació d’obres redactada pel tècnic 
municipal de l’obra “Tancaments de l’escola municipal”. 
 
Sotmès a votació el Ple municipal, per unanimitat dels regidors assistents, aprova la 
inclusió de la present proposta d’acord a l’ordre del dia del present Ple, la qual es 
sotmetrà a debat i votació. 
 
1.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
La senyora Alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari interventor 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió. 
 
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la sessió de data 2 de maig 
de 2018, per haver-se distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna 
esmena al respecte.  
 
Em aquest punt, la regidora Sra. Lourdes Aluja Matas posa en coneixement del Ple 
que en data 14-05-2018 va presentar al registre de l’ajuntament instància per la qual 
renunciava a l’elecció com a jutgessa de pau suplent del municipi de Pradell de la 
Teixeta. 
 
Tot seguit, el regidor Francesc Sans Vives manifesta que votarà en contra de 
l’aprovació de l’acta del Ple de data 02-05-2018 únicament pel que fa referència al 
punt de l’elecció dels jutges de pau. Vol que es deixi constància que en relació a 
aquest punt no es va produir una votació en el Ple i que la forma no va ser correcta. 
 
Així mateix, expressa que existeix un codi ètic de bon govern, que li sembla que és de 
l’any 2015, que potser regula qüestions per evitar les relacions de parentiu que es 
puguin donar entre regidors d’ajuntament i familiars fins al tercer grau. 
 
L’Alcaldessa respon que efectivament no es va produir una votació en el Ple, la qual sí 
que s’hagués tingut d’efectuar. Així mateix, vol deixar constància que el Jutjat de Pau 
és un òrgan de caràcter judicial, amb la qual cosa no té un caràcter polític i que no 
existeix cap inconvenient ni incompatibilitat pel fet que la seva mare sigui la jutgessa 
de pau del municipi. 
 
 
Sotmès a votació, s’aprova l’acta de la sessió anterior amb tres vots a favor dels Srs.   
Lourdes Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà i Mar Amorós Mas i amb el vot en 
contra del Sr. Francesc Sans Vives. 
 
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 4/2018 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 
 
Fets 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia 55/2018 de data 9 de maig de 2018, s’inicia expedient per a 
l’aprovació de la modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari. 
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2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a 
les quals no existeix la corresponent partida pressupostària i les que tot i existir aplicació 
pressupostària en resulta insuficient s’ha de tramitar expedient de suplement de crèdit i 
crèdit extraordinari que es finançarà mitjançant romanent de tresoreria per a despeses 
generals i romanent de tresoreria afectat, amb subjecció a les disposicions vigents. 
 
Despeses a finançar  
 
1/ Suplements de crèdit 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
increment 

Consignació 
definitiva 

91300 Amortització préstecs 9.300,00 67.699,01 76.999,01 
63203 Consultori mèdic 1.271,73 3.628,77 4.900,50 
 
Crèdit extraordinari 
 

Partida Nom Consignació 
proposada 

632.04 Tancament escoles municipals 25.976,81  
 
Total altes crèdits: 97.304,59 euros 
 
Finançament que es proposa: 
 
1.- Superàvit de la Liquidació 2016 a Distribuir obligatòriament per reduir l’endeutament 
de l’Ajuntament: 67.699,01 Euros 
 
2.- Romanent Líquid de Tresoreria de Lliure Disposició per la Present Modificació de 
Crèdit 4/2018: : 29.605,58 Euros 
 
Total finançament: 97.304,59  euros 
 
3. El secretari interventor ha emès informe favorable.  
 
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. 
 
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. 
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Per tant,  es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 4-2018 mitjançant 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit per import de 97.304,59 euros, que es finançarà 
mitjançant que es finançarà mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals i 
romanent de tresoreria afectat, 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 dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament  
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  

 
 
3.- PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
5/2018 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
 
 
L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta va sol.licitar dels Serveis d’Assistència Municipal 
de la Diputació de Tarragona l’assistència per a efectuar els treballs tendents al 
tancament de la comptabilitat de l’exercici 2017. 
 
Així mateix, arrel del tancament de la comptabilitat de l’exercici 2017 i en atenció a 
l’esmenta’t informe, es posa de manifest la conveniència de dur a terme la modificació 
pressupostària següent: 
 
Existeix una despesa pendent d’aplicació, comptabilitzada al compte 413, per un 
import de 20.717,83 €. L’Ajuntament ha d’aprovar un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit per l’import corresponent a les despeses realitzades durant 
l’exercici  pendents d’aplicació el 31 de desembre.  

 
Així mateix, a la data del present decret, existeixen també unes despeses pendents 
d’aplicació corresponents a l’exercici 2018. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 16 de maig de 2018 pel qual es resolt incoar 
l’expedient de modificació pressupostària referit. 
 
Fonaments de dret 
 
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 el RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament 
de la llei d’Hisendes Locals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar expedient de modificació pressupostària d’acord amb els termes establerts 
en l’exposició de fets, el qual es concreta en el detall següent: 
 
- Expedient de reconeixement extrajudicial del crèdit per l’import corresponent als 
pagaments realitzats pendents d’aplicació a 31 de desembre de 2017 per import de 
20.717,83 € finançat a càrrec de romanent de tresoreria positiu, 
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-Aplicar al mateix temps les despeses pendents d’aplicació corresponents a l’exercici 
2018 amb import de 17.479,50 €, mitjançant la corresponent modificació finançada 
amb romanent de tresoreria positiu 
 
2. Realitzar els assentaments comptables que siguin necessaris per fer efectiva 
aquesta modificació pressupostària en el pressupost de l’exercici corrent. 
 
3. Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalitzacio del período 
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.  
 
 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 62-2018 D’INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
Vista la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 aprovada per Decret de l'Alcaldia 
23-2018 de data 1 de març de 2018, en què es preveu un romanent de crèdit 
d'incorporació obligatòria que figura com ajust en l'estat del romanent de tresoreria a 
l'excés de finançament afectat. 
 
Vist que també de la liquidació del pressupost 2017 es desprèn que existeixen 
romanents de crèdit d’incorporació de caràcter voluntari. 
 
Vist el que es determina a l’article 182 del Reial Decret legislatiu 2/2004, que aprova el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, pel que fa a la incorporació de romanents de 
crèdit. 
 
Per l'exposat, HE RESOLT: 
 
1.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit, en la modalitat d'incorporació 
obligatòria de romanents de crèdit del pressupost de l'exercici de 2017 al del corrent, 
segons segueix: 
 
Despesa 1: 
 
Partida 01-450-62900-01  
Concepte: Remodelació del carrer de les Eres 
Import: 80.645,71 
 
Finançament: 
 
Partides: 
 01-761xx-01.- Subvenció PAM 2016.- Import: 39.108,52 
01-87000-01.- RTDG.- Import: 41.537,19 
 
2..- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit, en la modalitat d'incorporació 
voluntària de romanents de crèdit del pressupost de l'exercici de 2017 al del corrent, 
segons segueix: 
 
Despesa 1: 
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Partida 01-165-619.00-01  
Concepte: Adequació enllumenat públic 
Import: 66.369,12 
 
Finançament: 
 
Partides: 
 01-761xx-01.- Subvenció PAM 2017.- Import: 63.050,66 
01-87000-01.- RTDG.- Import: 3.318,46 
 
Despesa 2: 
 
Partida 01-161-623-01  
Concepte: Planta terbolesa 
Import: 22.188,73 
 
Finançament: 
 
Partides: 
 01-75xx-01.- Subvenció ACA.- Import: 10.841,75 
01-87000-01.- RTDG.- Import: 11.346,98 
 
Despesa 3: 
 
Partida 01-161-633.02-01  
Concepte: Renovació del quadre de llum 
Import: 4.800,00 
 
Finançament: 
 
Partides: 
 01-761xx-01.- Subvenció Excepcional Diputació .- Import: 4.494,53 
01-87000-01.- RTDG.- Import: 305,47 
 
Despesa 4: 
 
Partida 01-920-636.00-01. 
Concepte: Equips processos d’informació 
Import: 5.700,00 
 
Finançament: 
 
Partides: 
01-761xx-01.- Subvenció  PEXI 2017 .- Import: 5.700,00 
 
3.- Donar compte al Ple de l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit en la 
modalitat d’incorporació obligatòria i voluntària de romanents de crèdit.  
 
 
Els Corporatius es donen per assabentats. 
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5.- PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DEL SECRETARI DEL JUTJAT DE 
PAU I DEL REGISTRE CIVIL DE PRADELL DE LA TEIXETA. 
 
 
Atès que el Sr. Vicente Vayá Morte que exercia de secretari interventor en l’ajuntament 
de Pradell de la Teixeta ha deixat de prestar les funcions en aquest ajuntament. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2018, el Sr. Òscar Ruben Presa Virgili ha pres 
possessió del càrrec de secretari interventor de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta.  
 
Vista l’Ordre de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el procediment d'aprovació 
dels nomenaments de secretaris de jutjats de Pau de municipis de menys de 7.000 
habitants. 
 
L’article 1 de l’esmentada Ordre estableix que en compliment de l’article 50.3 de la Llei 
de demarcació i planta judicial, els ajuntaments de municipis de menys de 7.000 
habitants hauran de nomenar a la persona que creguin idònia com a secretari del jutjat 
de Pau del seu municipi o de l’agrupació de secretaries, sempre que la secretaria del 
Jutjat de Pau o de l’agrupació no hagi estat encarregada a un oficial al servei de 
l’Administració de Justicia. 
 
El nomenament del secretari del Jutjat de Pau es realizarà per acord del Ple de la 
corporació municipal, d'acord amb l'article 112 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya.  En el cas d'agrupacions de secretaries de 
jutjats de Pau, el nomenament haurà de ser acordat per cada corporació. 
 
 
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar com a Secretari del Jutjat de Pau i del Registre Civil de Pradell de la 
Teixeta al Sr. Òscar Ruben Presa Virgili, DNI: 39.714.634-M i informar de les dades 
del secretari entrant i sortint. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Subdirecció General de Suport Judicial i 
Coordinació Técnica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
(carrer de Carrer de Pau Claris, 158-160 1a. Planta, 08009 – Barcelona). 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament  
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 1 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 1 
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 35.952,58 euros.  
 
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació d’obra número 1 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 35.952,58,- euros ,  
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Segon.- Trametre dita documentació a la Diputació de Tarragona als efectes de la 
justificació oportuna. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament  
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
 
7.-PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 1 DE L’OBRA DE 
TANCAMENTS DE LES ESCOLES MUNICIPALS 
  
Presentada per la direcció d’obra es sotmet a aprovació la certificació d’obra número 1 
corresponent als treballs efectuats de l’obra de Tancaments de les escoles municipals, 
la qual ascendeix a la quantitat de 25.976,81 euros.  
 
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació d’obra número 1 corresponent als treballs efectuats de 
l’obra de Tancaments de les escoles municipals, la qual ascendeix a la quantitat de 
25.976,81,- euros ,  
 
Segon.- Trametre dita documentació a la Diputació de Tarragona als efectes de la 
justificació oportuna. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament  
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
 
7.-PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA I LA PARRÒQUIA DE 
SANTA MARIA MAGDALENA RELATIU A LA FACTURACIÓ DELS CONSUMS 
D’ENERGIA ELÈCTRICA PER L’ANY 2018 
 
Antecedents 
 
Es presenta per a la seva aprovació el conveni de col.laboració  entre l’ajuntament de 
Pradell de la Teixeta i la Parròquia de Santa Maria Magdalena relatiu a la facturació 
dels consums d’energia elèctrica per a l’any 2018. 
 
L’objecte del conveni és l’abonament per part de l’ajuntament de les factures 
d’electricitat que es generin en l’edifici de l’Església parroquial de Santa Maria 
Magdalena. 
 
El text del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Pradell de la Teixeta i la 
Parròquia de Santa Maria Magdalena relatiu a la facturació dels consums d’energia 
elèctrica per a l’any 2018 és el següent: 
 
“CONVENI de col·laboració entre l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta i la Parròquia 
de Santa Maria Magdalena d’aquest mateix municipi en relació amb consums 
d’energia elèctrica. 
 
REUNITS 
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D’una part, Mar Amorós Mas com alcaldessa de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, 
en nom i representant d’aquest, amb domicili a Carrer de Dalt 19, CP 43774 de Pradell 
de la Teixeta (Tarragona) (d’ara endavant l’Ajuntament) 
 
Per l’altra, Mossèn Josep M. Alegret Bellmunt, en nom i representació de la Parròquia 
de Santa Maria Magdalena de Pradell de la Teixeta (Tarragona) (d’ara endavant La 
Parròquia) 
 
EXPOSEN 
 
Que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta utilitza anualment l’edifici i les instal·lacions 
de l’Església parroquial de Sta. Maria Magdalena, de la mateixa localitat, per diverses 
activitats, que a títol enunciatiu, s’anomenen a continuació: 
 

- Cantada de caramelles  
- Concerts de Nadal 
- Recepció dels reis 
- Connexions de focus, altaveus i enllumenat per actes festius municipals. 
- Mecanització del rellotge 

 
Que com a contraprestació d’aquest ús, és voluntat del consistori assumir el cost de 
les factures d’electricitat que es generin durant l’any. i que s’estimen, per al 2018, en 
un total de 1.400,00 euros. 
 
Per tot això, ambdues parts subscriuen el present conveni i: 
 
ACORDEN 
 
Primer. Objecte del contracte 
 
És objecte d’aquest conveni l’abonament, per part de l’Ajuntament, de les factures 
d’electricitat que es generin en l’edifici de l’Església parroquial de Santa Maria 
Magdalena 
 
Segon. Desenvolupament del conveni 
 

- L’Import màxim que assumirà l’Ajuntament durant l’any 2018 és de 1.400,00€. 
 

- Els increments de consums que es produeixin en la facturació anual seran 
comunicats pel representant de la Parròquia a l’Ajuntament per tal que aquest  
pugui realitzar la modificació de crèdits oportuna o en el seu cas, dotar 
correctament la corresponent partida pressupostària per l’any següent. 

 
- La Parròquia, amb la periodicitat que estimi convenient, farà entrega de les 

factures originals de consums elèctrics a l’Ajuntament amb indicació del 
número de compte bancari on hagin de ser abonades. 

 
Tercer. Vigència 
 
Aquest conveni estarà vigent durant 1 any i inclourà tots els consums generats dins 
l’any natural amb independència de en quins mesos es produeixi la facturació per part 
de la companyia subministradora. 
 
Quart. Resolució 
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Són causes de resolució del següent conveni: 
 
La finalització del termini de vigència. 
El mutu acord de les parts. 
 
Cinquè. Jurisdicció competent i normativa aplicable 
 
Ates el caràcter administratiu del present conveni, les qüestions litigioses que es pugin 
esdevenir es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Per tot allò previst en aquest conveni s’atendrà al que disposen: 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  

municipal i de règim  
local de Catalunya.  
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
El ROF, RD2568/1986, de 28 de novembre. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni.  
 
 
 
Mar Amorós Mas Mn. Josep M. Alegret Bellmunt 
Alcaldessa Ajuntament de Pradell de la 
Teixeta 

Responsable de la Parròquia de Sta. 
Maria Magdalena de Pradell de la Teixeta 

 
 
Fonaments de Dret 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic 
- El ROF, RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per la qual cosa, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració  entre l’ajuntament de Pradell de la Teixeta i la 
Parròquia de Santa Maria Magdalena relatiu a la facturació dels consums d’energia 
elèctrica per a l’any 2018. 
 
2n.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura dels documents que se'n derivin del 
present acord. 
 
3r.- Traslladar aquest acord a la Parròquia de Santa maria Magdalena per al seu 
coneixement i efectes escaients” 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament  
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
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8.- ACORD D’ACCEPTACIÓ DE RESOLUCIÓ DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE 
CATALUNYA PER FINCA AFECTADA EN EL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL 
CARRER DE LES ERES. 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
En data 21 de març de 2017 , l’ajuntament de Pradell de la Teixeta va fer entrada de 
l’expedient de preu just per l’expropiació de la finca del Sr. Juan Bargalló Pedret 
afectada pel projecte d’obres de remodelació del carrer de les Eres. 
 
En data 9 de novembre de 2017, es va signar acta de pagament de preu just i 
d’ocupació amb la intervenció d’un representant del titular, atesa la seva discapacitat, 
per un import de 738,76 €  (set-cents trenta-vuit euros amb setanta-sis cèntims). 
 
 
 
No obstant, amb anterioritat a aquesta data, per acord del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, Secció de Tarragona. en sessió celebrada en data 28 de juny de 2017, 
notificat a l’ajuntament de Pradell de la Teixeta per escrit de data 9 de gener de 2018 
va acordar fixar el preu just dels béns i drets de la finca de referència en la quantitat de 
1.734,42 € ( mil set-cents trenta-quatre euros amb quaranta-dos cèntims). 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’article 34 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF), disposa que el Jurat 
d’Expropiació Forçosa ha de decidir executòriament sobre el preu just que 
correspongui als béns i drets objecte de l’expropiació.  
 
D’acord amb l’art. 2 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, correspon al Jurat d’Expropiació de Catalunya les funcions de la taxació, el 
peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions 
públiques de Catalunya.  
 
Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:  
 
PRIMER. Acceptar la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de 
Tarragona, de data 28 de juny de 2017 (notificada en data 9 de gener de 2018), que 
fixa el preu just de la finca del Sr. Juan Bargalló Pedret afectada pel projecte d’obres 
de remodelació del carrer de les Eres. 
 
SEGON. Aprovar el pagament de la quantitat de 995,66 € (nou-cents noranta-cinc 
euros amb seixanta-sis cèntims), corresponent a la diferència entre el preu just fixat 
pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció Tarragona i l’acta de pagament de preu 
just i ocupació que figura a l’expedient. 
 
TERCER.- Dotar al pressupost municipal una aplicació pressupostària per tal de fer 
efectiu aquest acord. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament  
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
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9.- 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 52 de 04-05-2018 fins al número 71 de 25-05-2018, 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  52/2018 de 04/05/2018 Liquidació plusvàlua Vellets, 5 
Decret 53/2018 de 04/05/2018 Pagament factures segona quinzena abril 
Decret 54/2018 de 09/05/2018 Correcció categoria laboral 
Decret 55/2018 de 09/05/2018 Inici expedient modificació pressupost 4-

2018 
Decret 56/2018 de 14/05/2018 Obres carrer Burguera, 4 
Decret 57/2018 de 14/05/2018 Obres carrer Major, 14 
Decret 58/2018 de 15/05/2018 Obres carrer la Font, 12 
Decret 59/2018 de 15/05/2018 Obres carrer Barceloneta, 17 
Decret 60/2018 de 15/05/2018 Obres carrer Sant Miquel, 1 
Decret 61/2018 de 16/05/2018 Inici expedient reconeixement 

extrajudicial crèdit 5-2018 
Decret 62/2018 de 16/05/2018 Incorporació romanents de crèdit 
Decret 63/2018 de 18/05/2018 Liquidació plusvàlua Vellets, 4 
Decret 64/2018 de 18/05/2018 Liquidació plusvàlua Vellets, 6 
Decret 65/2018 de 23/05/2018 Liquidació plusvàlua carrer de Dalt, 6 
Decret 66/2018 de 23/05/2018 Liquidació plusvàlua carrer de Dalt, 7 
Decret 67/2018 de 23/05/2018 Retorn fiança Bar 
Decret 68/2018 de 23/05/2018 Inici expedient compte general 2017 
Decret  69/2018 de 23/05/2018 Incoació expedient legalitat urbanística 

E.L.B. 
Decret 70/2018 de 25/05/2018 Aprovació despesa i disposició de 

pagament de nòmines del maig del 2018 
Decret 71/2018 de 25/05/2018 Pagament factures primera quinzena 

maig 
Decret 72/2018 de 28/05/2015 Convocatòria Ple 
 
Resten la totalitat dels regidors assabentats de la relació adjunta. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No es formula cap prec ni pregunta  
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les 
quinze hores i quaranta-tres minuts, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc 
aquesta acta. 
 
L’Alcaldessa      El Secretari-Interventor   
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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 - A/el: 

aj.pradell@altanet.org 
www.pradelldelateixeta.cat 
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