Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària del Ple de 27-11-2019
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 27 de novembre de 2019
Hora d'inici: 15:04
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 INTERVENCIÓ
1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 23-10-2019
1. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 23-10-2019

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de la sessio extraordinària del Ple de data 23
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.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA
L'ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE PRADELL DE LA TEIXETA

DE

2. PROPOSTA D'ACORD D'ADJUDICACIÓ DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE PRADELL DE LA TEIXETA"

DE

L'OBRA

"ADEQUACIÓ

Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels membres
Corporatius.

Fets

El Ple de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta va aprovar l’expedient de contractació i el
Plec de Clàusules Administratives Particulars per regir el contracte de l’obra “Adequació de l’
enllumenat públic de Pradell de la Teixeta”.
Es va publicar el corresponent anunci de licitació al perfil del contractant de l'ajuntament.
En el termini de presentació de proposicions es van presentar 6 proposicions corresponents
a les empreses següents:
1.- COSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIAMI 2013 SL,
2.- MUNTATGES LLEIDA, SA,
3.- ELECTRICITAT BOQUET SL,
4.- SECE, SA,
5.- XIFRAM SL,
6.- ETRA BONAL SA,
Es va constituir i reunir la Mesa de Contractació en data 6 de setembre de 2019 per a
l'obertura del sobre número 1 i en data 13 de setembre de 2019 per a l'obertura del sobre
número 2.
En data 20 de setembre de 2019 es va reunir la mesa de contractació per a l'obertura del
sobre número 3, i aquesta va realitzar mitjançant acta de valoració de les ofertes
presentades proposta d'adjudicació a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL, amb NIF B62145503, una vegada aquesta empresa va procedir a la justificació de l'oferta
anormalment baixa.
Mitjançant escrit de data 31 d’octubre de 2019 es va requerir al licitador que va presentar
l'oferta econòmicament més avantatjosa, ELECTRICITAT BOQUET SL, perquè, dins del
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presentés la documentació justificativa corresponent.
En data 5 de novembre de 2019, l'empresa ELECTRICITAT BOQUET SL ha constituït la
garantia definitiva per import de 1.471,44 euros i en data 13 d'octubre de 2019 ha presentat
els documents justificatius pertinents per a l'adjudicació de l'obra.

Fonaments de dret

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Adjudicar el contracte de l’obra “Adequació de l’enllumenat públic de Pradell de la
Teixeta” en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, a l’empresa
ELECTRICITAT BOQUET SL, amb NIF B-62145503,, per l’import de vint-i-nou mil quatrecents vint-i-vuit euros amb noranta-quatre cèntims 29.428,94 € ( en lletra i números ), de
base imposable, i sis mil cent vuitanta euros amb vuit cèntims 6.180,08 € ( en lletra i
números), en concepte d'IVA. Import total: 35.609,02 €
Segon.- Requerir a ELECTRICITAT BOQUET SL, amb NIF B-62145503, la presentació a l’
ajuntament del Pla de seguretat i salut de l’obra per a la seva tramitació i aprovació per part
de l’ajuntament.
Tercer.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil del contractant en el termini de 15 dies.
Quart.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris mitjançant el
perfil del contractant.
Cinquè.- Notificar a ELECTRICITAT BOQUET SL, amb NIF B-62145503, adjudicatària del
contracte, la present Resolució i citar-li per a la signatura del contracte.
Sisè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Setè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, DE CONCESSIÓ D'AJUT PER A LA
RECONSTRUCCIÓ DE MUR DE PEDRA SECA
3. PROPOSTA D'ACORD DE CONCESSIÓ D'AJUT RECONSTRUCCIÓ MARGE DE
PEDRA SECA
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels membres
Corporatius.

Fets

El Ple de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta en sessió extraordinària de data 5 de juny de
2019 va aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a la
reconstrucció de murs de pedra seca per a l’anualitat 2019.

En el BOP de data 06-09-2019 es va publicar la convocatòria per a la presentació de sol.
licituds d’ajuts.
Dins del termini atorgat per a la presentació d’ajuts, s’ha presentat una sol.licitud d’ajut per
part del Sr. Francisco Bertran Cabré.
El tècnic municipal, valorada i analitzada la documentació presentada pel sol.licitant, ha
emès informe tècnic favorable en data 20 de novembre de 2019.
Vist que el màxim subvencionable per sol.licitant es determina en 300,00 euros.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
Bases reguladores especifiques de la concessió d’ajuts destinats al foment de la
reconstrucció de murs de pedra seca.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Concedir al Sr. Francisco Bertran Cabré un ajut en el marc de les subvencions per
a la reconstrucció de murs de pedra seca, anualitat 2019, per un import de 300,00 €, que s’
abonarà al compte bancari que designi la persona beneficiària.
Segon.- Fer efectiu aquest acord de concessió d'ajut amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 480.04 del pressupost vigent.
Tercer.- Establir, d’acord amb la base 10 de les bases reguladores de la subvenció de
referencia, que l’abonament de la subvenció es satisfarà de la següent manera:
La subvenció no s’abonarà fins que el beneficiari hagi dut a terme les activitats objecte de
subvenció i presenti el compte justificatiu que contindrà:
- Factures justificatives de les despeses derivades de la intervenció.
- Reportatge fotogràfic del resultat final una vegada realitzada la intervenció
per la qual se sol·licita subvenció.
- Per les obres que siguin executades pel mateix propietari, la persona
beneficiària haurà de presentar declaració responsable relativa a l’execució
personal de les obres
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les despeses de
les actuacions executades en el termini màxim de tres mesos des de la data
de finalització de l’activitat objecte de subvenció, llevat dels casos en què se
sol·liciti una pròrroga, degudament justificada, petició que ha de ser resolta per

l’òrgan corresponent d’acord amb el procediment establert a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
Una vegada finalitzat el termini fixat al requeriment sense justificació ni
al·legacions, s'ha de declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

Quart.- Notificar el present acord a la persona beneficiària.

4.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
D'OBRES PER A LA INSTAL.LACIÓ D'UNA PLANTA DE REDUCCIÓ DE LA DURESA
DE L'AIGUA
4. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LA INSTAL.
LACIÓ D'UNA PLANTA DE REDUCCIÓ DE LA DURESA DE L'AIGUA
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels membres
Corporatius.

Fets
Resultant que per l’Alcaldia es va incoar expedient per a la formulació del
projecte d’inversió per a la instal.lació d’una planta de reducció de la duresa de
l’aigua.
Atès que per part dels serveis d’assistència tècnics del Consell Comarcal del
Priorat es va redactar el projecte per la instal.lació d’una planta de reducció de
la duresa de l’aigua.

Fonaments de dret
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 –LCSP9/2017, 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 - LCSP9/2017, de 8 de novembre, i articles 125 i ss del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’inversió per a la instal.lació d’una
planta de reducció de la duresa de l’aigua, que degudament diligenciat obra a l’
expedient administratiu.
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’entendran
aprovats definitivament el Pla i els projectes, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els
tràmits necessaris per a la seva publicació.

Règim de recursos:

5.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 80 AL NÚM.
88 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. 80 al núm. 88 de 2019,
amb un total de 9.
Detall dels Decrets

Núm.
decret

Data

20190000080

23 d'octubre
2019

de À r e a
Secretaria

APROVACIÓ PAGAMENT DE FACTURES 1A QUINZENA
OCTUBRE

20190000081

24 d'octubre
2019

de À r e a
Secretaria

Resolució aprovació nòmines octubre 2019

20190000082

6 de novembre de À r e a
2019
Secretaria

Sol.licituds de subvenció al PUOSC 2020-2024

20190000083

7 de novembre de À r e a
2019
Secretaria

APROVACIÓ PAGAMENT DE FACTURES 2A QUINZENA
OCTUBRE

20190000084

15 de novembre de À r e a
2019
Secretaria

Autorització ús Sala Sindicat Lourdes Aluja 24/11

20190000085

18 de novembre de À r e a
2019
Secretaria

APROVACIÓ PAGAMENT DE FACTURES 1A QUINZENA
DE NOVEMBRE

20190000086

20 de novembre de À r e a
2019
intervenció

Elaboració pressupost exercici 2020

20190000087

22 de novembre de À r e a
2019
Secretaria

Incoació expedient baixa ofici padró d'habitants Sra. I.P.G.

20190000088

22 de novembre de À r e a
2019
Secretaria

Convocatòria Ple ordinari 27-11-2019

Unitat

Assumpte

Els Corporatius en resten 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
15.24 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.

Secretari Interventor

Alcalde

Oscar-Ruben Presa Virgili

Lourdes Aluja Matas

