Acta del Ple
Identificació de la sessió
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Sessió: Ple extraordinari d'organització municipal 26-07-2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 26 de juliol de 2019
Hora d'inici: 14:00
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 CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ I DE
L'ACTA DEL PLE DE DATA 5 DE JULIOL DE 2019
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ I DE
L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 5 DE JULIOL DE 2019
Sentit de la votació
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió constitutiva de la corporació celebrada el dia 15
de juny de 2019 i l'acta de la sessio extraordinària del Ple de data 5 de juliol de 2019, de
les quals no es fa lectura d'elles, tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’
una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE
TINENT D'ALCALDE
2. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENT
D'ALCALDE
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia 73, de data 3 de juliol de 2019, nomenant
tinent d’alcalde d’aquesta corporació el regidor Sr. Josep Maria Diran Rovira, a l’empara d’
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allò que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; 53.2 del 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; i 46 del Reial decret 2568
/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i
règim jurídic dels ens locals.
Els Corporatius es donen per assabentats.
3.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE
REGIDORIES
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3. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE
REGIDORIES D'ÀREA
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia 74, de data 3 de juliol de 2019, per la qual s’
efectua la distribució de les regidories d’àrea, a l’empara del que disposen els articles 21.1
a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l'article 51.1 b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, que
regulen les competències i potestats d'autoorganització i de l'article 43 i següents del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
D'acord amb l'esmentada Resolució, la distribució de les regidories d’àrea queda
configurada de la manera següent:
-Protecció Civil, Urbanisme, Medi Ambient, Patrimoni: Sr. Josep Maria Duran Rovira
-Joventut, Esports i Educació: Sra. Núria Pedrola Vidilla
-Serveis Socials, Associacions, Salut, Atenció Ciutadana: Sra. Maria Antònia Cabré Barberà
-Hisenda, Cultura, Festes Turisme, Governació: Sra. Lourdes Aluja Matas
Els Corporatius es donen per assabentats.

4.- PROPOSTA D'ACORD DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
4. PROIPOSTA D'ACORD DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Sentit de la votació
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Fets
Atès el que sobre l'organització i funcionament de la Comissió Especial de Comptes
estableix l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en la seva redacció donada per la Llei 11
/1999, de 21 d'abril.
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Fonaments de dret
Atès que la Comissió Especial de Comptes és un òrgan d'existència preceptiva segons els
articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 127 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que té
per objecte l'estudi i informe dels comptes generals de la corporació que han de ser
sotmesos al Ple, en la qual tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a
participar-hi, mitjançant la presència de regidors.
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Atès que el nombre de membres que la composen pot ser proporcional a la seva
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup i que, en el segon cas s'aplica el
sistema de vot ponderat; essent l'Alcalde el seu president nat. Tot i amb això, es considera
convenient que tots els membres del Consistori formin part de la Comissió Especial de
Comptes.
Conclosa la part normativa i expositiva d'aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. alcalde, com a
president de la corporació i en l'exercici de les atribucions de dirigir el govern i
l'administració municipal, disposa sotmetre al Ple de la corporació la creació i composició
de la Comissió especial de Comptes de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la creació de la Comissió de Comptes de l'ajuntament de Pradell de la
Teixeta, la qual quedarà integrada pels següents membres:
- President: Sra. Alcaldessa o la persona en qui delegui
- Vocals : La resta de regidors municipals
- Secretari: el de la Corporació.
SEGON.- Disposar que els acords adoptats siguin publicats al BOP i que s'insereixin al
tauler d'anuncis de la Corporació.

5.- PROPOSTA D'ACORD DE DETERMINACIÓ DEL RÈGIM I PERIODICITAT DE LES
SESSIONS DEL PLE
5. PROPOSTA D'ACORD DE DETERMINACIÓ DEL RÈGIM I PERIODICITAT DE LES
SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
Sentit de la votació
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Fets
Atès que correspon al municipi, en la seva qualitat d'Administració pública de caràcter
territorial i en l'esfera de les seves competències, la potestat d'autoorganització.
Atès que la normativa bàsica estatal sobre organització municipal determina l'existència
obligatòria del Ple de l'Ajuntament, com a òrgan col·legiat principal dels ens locals.
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Fonaments de dret
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Atès que l'article 46.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
en relació amb l'article 98 del 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 i l'article 78.1 del Reial decret
2568/86, estableixen que el Ple de la corporació ha de funcionar en règim de sessions
ordinàries, de periodicitat preestablerta - assenyalant el dia i l’hora de la celebració -, i de
sessions extraordinàries, d'acord amb el principi d'autonomia autoorganitzativa.
Atès que en relació a la periodicitat de les sessions del Ple, s'observarà obligatòriament el
disposat en l'apartat 46.2 a) de la LRBRL, segons la nova redacció donada per la
modificació desena de l'article 1r de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7
/1985, de 2 d'abril.
Vista la anterior normativa d'aplicació, la Sra. alcaldessa, com a presidenta de la corporació
i en l'exercici de les atribucions de dirigir el govern i l'administració municipal, disposa
sotmetre al Ple de la corporació el règim i la periodicitat de les sessions plenàries
ordinàries, d'acord amb la següent proposta:

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: Celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació cada dos mesos, coincidint
amb el darrer dimecres de cada mes, a excepció del mes d’agost. En el supòsit que el dia
fixat sigui inhàbil, la Presidenta de la Corporació convocarà la sessió a la mateixa hora del
dia de la setmana següent.
SEGON .- La periodicitat assenyalada podrà modificar-se, segons el criteri de l'Alcaldia, a la
qual es faculta, per avançar o endarrerir quan les circumstàncies (personals, d’acumulació
administrativa, etc.) ho aconsellin en ares a una millor gestió dels assumptes municipals.
TERCER.- Disposar que els acords adoptats siguin publicats al BOP i que s'insereixin al
tauler d'anuncis de la Corporació.

6.- PROPOSTA D'ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ A ALTRES ORGANISMES
6. PROPOSTA D'ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES
Sentit de la votació
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Fets
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Atès que els municipis poden establir i regular delegacions genèriques o específiques en
favor de qualsevol regidor, que es referiran a una o a vàries àrees o matèries
determinades, les quals tindran a veure únicament amb la representació municipal davant d’
altres ens, organismes o entitats de caràcter públic, en els quals ha d’estar representat l’
ajuntament.

Fonaments de dret
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Atès que és un aspecte que afecta a qüestions organitzatives, i per tant es necessari per a
la seva aprovació el quòrum de la majoria absoluta exigit per l'article 114 del 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Conclosa la part expositiva d'aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. alcalde, com a president
de la corporació i en l'exercici de les atribucions de dirigir el govern i l'administració
municipal, disposa sotmetre al Ple de la corporació les següents designacions:
-Consorci pel Desenvolupament del Priorat: Sra. Lourdes Aluja Martas, Alcaldessa
-Consorci de la Serra de Llaberia: Sr. Josep Maria Duran Rovira, coordinador;
representants a la Comissió de Seguiment: Sra. Lourdes Aluja Matas, Alcaldessa, i Sr.
Josep Maria Duran Rovira, regidor
-Mancomunitat Intermunicipal de Falset, Marçà, la Torre de Fontaubella, Pradell de la
Teixeta i Bellmunt del Priorat: Sra. Lourdes Aluja Matas, Alcaldessa, Vocal Sr. Josep Maria
Duran Rovira, regidor
-Baronia d’Escornalbou: Sra. Lourdes Aluja Matas, Alcaldessa, Vocal Sr. Josep Maria
Duran Rovira, regidor
-Prioritat: Sra. Lourdes Aluja Matas, Alcaldessa, Vocal Sr. Josep Maria Duran Rovira,
regidor

SEGON.- Donar trasllat del contingut del present acord als legítims representants dels
organismes afectats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
TERCER.- Determinar que l'acord adoptat sigui publicat al BOP i que s'insereixi al tauler
d'anuncis de la Corporació.

7.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL
PRESSUPOST MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI

DE

MODIFICACIÓ

DEL

7. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI
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Sentit de la votació
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Fets
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1. Per Provisió de l’alcaldia de data 3 de juliol de 2019, s’inicia expedient per a l’aprovació
de la modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no existeix la corresponent partida pressupostària s’ha de tramitar l’expedient de
crèdit extraordinari que es finançarà mitjançant nous ingressos en forma de subvencions i
romanent de tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Crèdit extraordinari
Partida

Nom

Consignació
proposada

619.01

Arranjament mur escoles

48.266,91 €

Total altes crèdits: 48.266,91 euros
Finançament que es proposa:
-Subvenció PAM 2019: 21.118,44 euros
-Subvenció fenòmens meteorològics: 24.735,12 euros
-Romanent de tresoreria per a despeses generals: 2.413,35 euros
Total finançament: 48.266,91 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
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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.

En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 5-2019 mitjançant crèdit
extraordinari per import de 48.266,91 €, que es finançarà mitjançant nous ingressos en
forma de subvencions i romanent de tresoreria per a despeses generals, 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.

8.- PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ AL PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS
SEXISTES A LA COMARCA DEL PRIORAT
8. PROPOSTA D'ACORD D’ADHESIÓ AL PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS
SEXISTES A LES FESTES POPULARS DE LA COMARCA 2019,
Sentit de la votació
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Fets
Atès que el Consell Comarcal del Priorat s’ha adonat de la necessitat de protegir i donar
suport a la joventut de la comarca.
Atès que la joventut actual és un públic especialment vulnerable a tot tipus d’agressions i
de discriminacions per raó de sexe.
Atès que la violència afecta el seu desenvolupament i vulnera els seus drets. Atès que la
joventut viu en perill constant d’atacs i assetjaments a les xarxes socials.
Atès que es té en compte totes les edats de la nostra joventut, per poder preparar els
discursos més adequats a cada edat.
Atès que les persones que formen part del món del lleure coneixen les formes de prevenció
i detecció primerenca de situacions sobre abusos sexuals.

Transcripció de l'acta número 2019-0000001 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Pradell de la Teixeta signada per: OSCAR RUBEN PRESA VIRGILI SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
DNI ***
(SIG),
AlujaPER:
Matas - DNIACTIO
*** (SIG)
en 13/09/2019
data: 26/07/2019,
26/07/2019
SERVEI
DE Lourdes
CERTIFICACIÓ
ELECTRÒNICA
el dia
a les 10:07:37

Atès, també, que cal propiciar conductes saludables i afavoridores de relacions sanes i
enriquidores, que no comportin risc ni per al jovent ni per als adults, en les relacions entre
el personal que treballa amb relació laboral o voluntària dintre de les entitats.
Atès que aquest Protocol ha de tenir continuïtat.

Fonaments de dret
Protocol contra les agressions sexistes a les festes populars de la comarca del Priorat.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1r Aprovar l’adhesió al Protocol contra les agressions sexistes a les festes populars de la
comarca 2019, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Priorat.
2n Fer la màxima difusió de l’esmentat Protocol a les diferents entitats relacionades amb el
jovent del municipi i donar total suport a les diverses accions proposades per al seu
desenvolupament.
3r Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Priorat, als efectes oportuns.

9.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
9. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia que han estat dictats que van des del número 472019 de data 03/07/2019 fins al número 52-2019 de data 19-07-2019.
Decret 47/2019 de 03/07/2019

Aprovació i pagament factures segona quinzena juny

Decret 48/2019 de 03/07/2019

Nomenament tinent d’alcalde

Decret 49/2019 de 03/07/2019

Nomenament regidories d’àrea

Decret 50/2019 de 09/07/2019

Convocatòria Comissió Especial de Comptes

Decret 51/2019 de 17/07/2019

Aprovació i pagament factures primera quinzena juliol

Decret 52/2019 de 19/07/2019

Concessió productivitat Sr. R.R.H.

Els Corporatius es donen per assabentats.
10.- MOCIÓ EN DEFENSA DE DRETS CIVILS I POLÍTICS
10. MOCIÓ DEFENSA DRETS CIVILS I POLÍTICS
Sentit de la votació
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

El respecte pels drets civils i polítics, consagrats per la legislació europea i pels tractats
internacionals, basteixen els fonaments bàsics de les democràcies modernes. El
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desenvolupament i protecció d’aquests drets és el termòmetre que determina el grau de
maduresa democràtica de les societats i de les seves estructures polítiques i
administratives.
Les administracions públiques locals, per la seva proximitat a la ciutadania i pel seu
contacte quotidià amb els problemes i neguits dels veïns i veïnes, tenen un paper clau en la
defensa i protecció dels drets civils i polítics i en la denúncia i l’acompanyament quan es
produeixen casos de possibles vulneracions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 970C3771132A40EC8D0BC6841C5DA0B2 i data d'emissió 19/11/2019 a les 11:40:26

L’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya compte entre les seves
atribucions assessorar el Govern, promoure el coneixement i la reflexió entorn d’aquests
drets, mantenir un contacte fluït i col·laboratiu amb les entitats, institucions i moviments que
treballen en aquest àmbit i atendre les queixes i comunicacions de la ciutadania.
En aquest sentit, la col·laboració entre els ens locals i l’Oficina de Drets Civils i Polítics ha
de ser una eina insubstituïble en la defensa i promoció d’aquests drets en tot el territori.
Per aquests motius, aquest Ajuntament es compromet a:
- Vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i coneixement
dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi.
- Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i treballadores
municipals per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma transversal en tots els
àmbits d’actuació i gestió.
- Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores
que atenen a la ciutadania a fi d’optimitzar la detecció i identificació de possibles situacions
de vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents
- Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets civils i
polítics a l’Oficina de Drets Civils i Polítics a través del formulari que consta en el web i ferne un seguiment posterior.
-Traslladar l’acord municipal a l’Oficina de Drets Civils del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sens perjudici de l’obligació establerta per la
normativa de règim local de la seva tramesa al Departament de la Presidència.
11.- PRECS I PREGUNTES
11. PRECS I PREGUNTES
Els Corporatius no es formulen ni precs ni preguntes

Secretari Interventor

Alcalde

Oscar-Ruben Presa Virgili

Lourdes Aluja Matas
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