Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària Ple 12-09-2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 12 de setembre de 2019
Hora d'inici: 15:00
Lloc: Sala de plens

Assistents:
Sra. Antonia Cabré Barberà (Junts per Pradell)
Sra. Núria Pedrola Vidilla (Junts per Pradell)
Sr. Josep Mª Durán Rovira (Junts per Pradell)

Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, la presidència obrí la sessió.
ACORDS
SECRETARIA
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 26 DE JULIOL DE
2019
1. PLE EXTRAORDINARI D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 26-07-2019
Sentit de la votació
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de la sessio extraordinària del Ple de data 26 de
juliol de 2019, de la qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les
regidores disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
Sotmesa, doncs, l'esborrany de l'acta a aprovació, és aprovada per unanimitat dels regidors
presents.

2.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DEL MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ
DE LES ESCOLES
2. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES ARRANJAMENT MUR
ESCOLA
Sentit de la votació

Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets
En data 28 d’agost de 2019 s’informa la justificació de la necessitat i adequació de la
contractació de l’obra pel fet que a la finca de les escoles existeix un mur de pedra en mal
estat i una part ensulsida que es fa absolutament imprescindible portar a terme la seva
reparació per motius de seguretat.
En el marc de la licitació d’aquest contracte menor, es van sol.licitar pressupostos a tres
empreses, presentant-se únicament el pressupost per part de l’empresa Nixin Cons SL,
amb les següents condicions:
NIXIN CONS SL
Import: 39.865,39 euros
IVA 21%: 8.371,73 euros
Total: 48.237,12 euros
S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector
públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article 118.
L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al
Registre de Contractes del Sector Públic.
Considerant l’establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic pel que respecta a la
competències dels òrgans de les entitats locals, és competent per a l’adjudicació del
present contracte, el Ple, al superar el valor estimat del contracte el llindar del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Adjudicar l’obra del mur de contenció de terres de formigó de la finca de les
escoles a l’empresa NIXIN CONS SL, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació
fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors,

que individual o conjuntament superin els llindars del contracte menor dins del present
exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions:
-L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció al projecte tècnic de l’obra.
- El termini per l'execució de les obres és d’1 mes.
- El preu del contracte es fixa en 39.865,39 €, i 8.371,73 € d'IVA.
- El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
eFACT, de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
-El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
Segon. Autoritzar la despesa per import de 48.237,12 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 39.865,39 €, pressupost net, i 8.371,73 € en concepte d’Impost sobre el valor
afegit (IVA) al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 619.00-01 del
pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior
de conformitat amb l'art. 174 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.
Tercer. Nomenar responsable del contracte al redactor del projecte d'obres.
Quart. Nomenar coordinador de seguretat i salut al redactor del projecte d'obres.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte.
Sisè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Setè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS EN EL
PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS PPP ET2 A LES COMARQUES DEL PRIORAT I LA
RIBERA D'EBRE
3. PROPOSTA D'ACORD D'AUTORITZACIÓ TREBALLS PPP ET-2 A LA COMARCA DEL
PRIORAT I LA RIBERA D'EBRE
Sentit de la votació
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, i concretament l’Administració forestal, ha redactat el projecte d’establiment d’
infraestructures estratègiques de prevenció d’incendis dins l’àmbit del Pla de prevenció d’
incendis del PPP ET2 “Muntanyes de Tivissa – Vandellòs- Llaberia – Pradell” , expedient
BTP-0288/16.
Les actuacions que es plantegen en aquest projecte corresponen a infraestructures
estratègiques de prevenció d’incendis forestals planificades al Pla de prevenció d’incendis
del PPP ET2 “ Muntanyes de Tivissa – Vandellòs- Llaberia – Pradell” redactat per l’
administració forestal territorial amb consens amb els Bombers i aprovat posteriorment per l’
administració forestal.

Fonaments de dret
Atès que des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya es sol.licita de l’ajuntament que doni el seu vistiplau a l’execució
del projecte en la part que afecta al terme municipal i l’autorització en la part dels terrenys /
vials de propietat municipal.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar el vistiplau de l’ajuntament a l’execució del projecte d’establiment d’
infraestructures estratègiques de prevenció d’incendis dins l’àmbit del Pla de prevenció d’
incendis del PPP ET” “Muntanyes de Tivissa – Vandellòs- Llaberia – Pradell” , expedient
BTP-0288/16, en la part que afecta al terme municipal de Pradell de la Teixeta.
Segon.- Autoritzar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya a realitzar els treballs necessaris en la part dels terrenys / vials de
propietat municipal.

4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2018
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2018
Sentit de la votació
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018 es van sotmetre a informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en data 26

de juliol de 2019. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província
de data 6 d’agost de 2019, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions,
al·legacions ni observacions.

Fonaments de dret
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 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, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’
adopció dels següents acords:

En conseqüència, S'ACORDA:
Compte General de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2018,
integrats pels següents estats bàsics que es complementen amb els llistats adjunts a l’
expedient:
3.1. Ajuntament
3.1.1- Anàlisi patrimonial
- El Balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels
passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici dóna un actiu de 2.449.028,77,Euros, un passiu de 2.449.028,77,- Euros i un resultat net de l'exercici en el compte de
resultats de 1.424,31 Euros.
3.1.2- Anàlisi financer a curt termini.
-Els fons líquids de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de 298.026,11,Euros, i ha estat superior al registrat durant l’exercici anterior. Si dóna un valor positiu es
diu que existeix equilibri financer a curt termini.
- El romanent de la tresoreria dóna el següent resultat:
1. Fons líquids: 298.026,11,- Euros
2. Drets pendents de cobrament: 98.631,25 Euros
- del Pressupost corrent: 36.131,14 euros
- de Pressupostos tancats: 59.195,89 euros
- d’operacions no pressupostàries: 3.304,22 euros
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00 euros
3.- Obligacions pendents de pagament: 12.345,87 euros
- del Pressupost corrent: 3.673,50 euros
- de Pressupostos tancats: 0,00 euros
- d’operacions no pressupostàries: 8.672, 37 euros
- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00 euros

Romanent de tresoreria total: 384.311,49 euros
Saldo de dubtós cobrament: 9.537,02 euros
Excés de finançament afectat: 19.038,20 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 355.736,27 euros
3.1.3 Anàlisi de la gestió pressupostària
- El resultat pressupostari és el següent:
Drets reconeguts nets: 442.883,16 Euros
Obligacions reconegudes netes: 419.364,93,- Euros
Resultat pressupostari: 23.518,23,- Euros
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals: 77.003,83,-€
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici: 27.451,14,- euros
Desviacions de finançament positiu de l’exercici: 59.520,62 ,- euros
Resultat pressupostari ajustat: -50.176,35 ,- Euros
De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2018, se’n desprèn que els recursos
pressupostaris han estat clarament suficients per finançar les despeses pressupostàries.
- Ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos: 349.151,03 - Euros
Modificacions d’ingressos: 485.843,30- Euros
Pressupost definitiu d’ingressos:,834.994,33- Euros
Drets reconeguts: 444.101,11 Euros
Drets anul.lats: 1.217,95 euros
Drets reconeguts nets: 442.883,16 euros
Recaptació neta: 406.752,02,- Euros
- Despeses:
Pressupost inicial de despeses:314.437,15 ,- Euros
Modificacions de despeses: 485.843,30 euros
Pressupost definitiu de despeses: 800.280,45 euros
Despeses compromeses: 612.486,63 euros
Obligacions reconegudes netes: 537.993,86 Euros
Pagaments: euros
Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’
exercici econòmic 2018, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles esmentats en la seva part expositiva.

5.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
5. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D'ALCALDIA

Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia que han estat dictats que van des del número 532019 de data 23/07/2019 fins al número 66-2019 de data 04-09-2019.
Decret 53/2019 de 23/07/2019 Convocatòria Ple extraordinari organització

Decret 54/2019 de 23/07/2019 Llicència obra ampliació plaques solars granja les Basses, Sr. J.B.V.
Decret 55/2019 de 25/07/2019 Comunicació obra i liquidació tributs C/ Major, 15
Decret 56/2019 de 25/07/2019 Assabentat canvi titularitat explotació ramadera 578-AD
Decret 57/2019 de 25/07/2019 Comunicació obra i liquidació tributs Plaça Sant Isidre, 3
Decret 58/2019 de 25/07/2019 Assabentat canvi titularitat explotació ramadera 578-AS
Decret 59/2019 de 26/07/2019 Autorització ús sala del Sindicat, Sr. A.A.A.
Decret 60/2019 de 26/07/2019 Aprovació i pagament nòmines juliol
Decret 61/2019 de 02/08/2019 Aprovació i pagament factures segona quinzena juliol
Decret 62/2019 de 19/08/2019 Aprovació i pagament factures primera quinzena agost
Decret 63/2019 de 23/08/2019 Aprovació i pagament nòmines agost
Decret 64/2019 de 28/08/2019 Inclusió a Ple aprovació compte general exercici 2018
Decret 65/2019 de 03/09/2019 Aprovació i pagament factures segona quinzena agost
Decret 66/2019 de 04/09/2019 Convocatòria Ple dia 12-09-2019

Els Corporatius es donen per assabentats.
6.- PRECS I PREGUNTES
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
15.43 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.

Secretari Interventor

Alcalde President

Oscar-Ruben Presa Virgili

Lourdes Aluja Matas

