Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària Ple 23-10-2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 23 d'octubre de 2019
Hora d'inici: 15:02
Hora de finalització: 15:26
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)

Aquest Ple de caràcter extraordinari ve motivat fonamentalment per a portar a terme el
sorteig de la mesa electoral per a les eleccions a Corts Generals del dia 10 de novembre de
2019.
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.
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’una proposta d'acord relativa a l'aprovació de l'addenda número 1 del Conveni
Marc de col.laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic entre el Consell
Comarcal del Priorat i l'ajuntament per incloure-hi el servei d'assistència en matèria
d'activitats no incloses inicialment en el conveni de referència.
Sotmès a votació, el Ple municipal, per unanimitat dels membres presents, aprova la
inclusió del present punt a l’ordre del dia del present Ple.

ACORDS
1.- SECRETARIA
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 02-102019 I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE 16-102019
1. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 02-10-2019

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de la sessio extraordinària del Ple de data 12
d'octubre 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. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT PLE 16-10-2019

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de la sessio extraordinària i urgent del Ple de data
16 d'octubre 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.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER LES ELECCIONS A
CORTS GENERALS DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019
3. SORTEIG MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS DEL
DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.

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 10 de novembre de 2019 per a les eleccions 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 10 de novembre 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.

3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
4. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 75 AL NÚM.
79 DE 2019

Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 75 al núm. 79 de 2019,
amb un total de 5.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20190000075

27 de setembre À r e a
Resolució aprovació nòmines setembre 2019
de 2019
Secretaria

20190000076

2 d'octubre de À r e a
APROVACIÓ
2019
Secretaria SETEMBRE

20190000077

4 d'octubre de À r e a
AUTORITZACIÓ ÚS TEMPORAL SALA GRAN DEL SINDICAT A
2019
Secretaria ELISA NAVARRO EL 19 D'OCTUBRE

20190000078

15 d'octubre de À r e a
Convocatòria de Sessió extraordinària i urgent Ple 16-10-2019
2019
Secretaria

20190000079

17 d'octubre de À r e a
Convocatòria de Sessió extraordinària Ple 23-10-2019
2019
Secretaria

Unitat

Assumpte

PAGAMENT

DE

FACTURES

2A

QUINZENA

Els Corporatius resten assabentats.

4.- PRECS I PREGUNTES
5. PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen.
5.- PUNTS SOBREVINGUTS
6. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'ADDENDA NÚM. 1 AL CONVENI MARC
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L'ÀMBIT URBANÍSTIC
Sentit de la votació
Sotmesa la proposta d'acord a votació, s'aprova per unanimitat dels seus membres.

Fets
El Ple del Consell Comarcal del Priorat, en sessió celebrada el dia 13 de març de 2017 va
aprovar el conveni marc de col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic
entre el Consell Comarcal del Priorat i els ajuntaments de la comarca.
L'ajuntament de Pradell de la Teixeta va signar el corresponent conveni de delegació de
competències amb el Consell Comarcal del Priorat.
L'ajuntament de Pradell de la Teixeta té interès en què el Consell Comarcal del Priorat
presti també servei d’assistència en matèria d’activitats no incloses inicialment en el
conveni marc aprovat.

Fonaments de dret
L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats
de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra
administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a durla a terme.
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí
oficial corresponent.
La llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula la delegació de
competències en el seu article 9.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Aprovar l’addenda número 1 al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica
en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Priorat i l'ajuntament de Pradell de la
Teixeta, en matèria d’activitats no incloses inicialment en el conveni marc aprovat.
Segon.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Priorat.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les
15.26 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

