Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària Ple 15-07-2020
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 15 de juliol de 2020
Hora d'inici: 15:08
Hora de finalització: 15:43
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.- ACCEPTACIÓ DE LA RENUNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. NÚRIA
PEDROLA VIDILLA
1. RENUNCIA DEL CÀRREC DE REGIDORA SRA. NÚRIA PEDROLA VIDILLA
Els Corporatius accepten la renúncia presentada per la regidora Núria Pedrola Vidilla.

Fets
Considerant que en aquest Ajuntament ha tingut entrada el dia 3 de juliol de 2020 l'escrit de la
senyora Núria Pedrola Vidilla, Regidora de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
En aquest es formalitzava la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des
que va prendre possessió del càrrec de Regidora el dia 15 de juny de 2019.

La renúncia al càrrec no serà efectiva fins a la seva submissió al Ple de l'Ajuntament i
realitzada la tramitació legalment establerta.

Fonaments de dret
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Pradell
de la Teixeta presentada per la senyora Núria Pedrola Vidilla.
Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central.

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE DE DATA 17-06-2020
2. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 17-06-2020
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 17 de juny de 2020, 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.

3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA D'INSTAL.LACIÓ
D'UNA PLANTA DE REDUCCIÓ DE LA DURESA DE L'AIGUA
3. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA D'INSTAL.LACIÓ
D'UNA PLANTA DE REDUCCIÓ DE LA DURESA DE L'AIGUA
Sentit de la votació
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents

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 de l’actuació “Instal.
lació d’una planta d’osmosis per a la reducció de la duresa de l’aigua a 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 4 proposicions corresponents a
les empreses següents:
1.- CAPELGE SL
2.- VITAQUA SA
3.- SOREA SAU
4.- AMBICAT CONSULTING SL
Es va constituir i reunir la Mesa de Contractació en data 5 de juny de 2020 per a l'obertura del
sobre únic.
El tècnic integrant de la Unitat Tècnica de Contractació va emetre en data 11 de juny de 2020
informe valoratiu dels criteris de valoració automática de les ofertes presentades.
En data 12 de juny de 2020 es va reunir la Unitat Tècnica de contractació i va realizar proposta
d’adjudicació a l’empresa SOREA SAU, amb NIF A-08146367, per realizar l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
Mitjançant escrit de data 18 de juny de 2020 es va requerir al licitador que va presentar l'oferta
econòmicament més avantatjosa, SOREA SAU, 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 als efectes de poder acordar l’adjudicació de l’actuació.
En data 24 de juny de 2020, l'empresa SOREA SAU SL ha constituït la garantia definitiva per
import de 2.274,90 Euros i en data 1 de juliol de 2020 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 ““Instal.lació d’una planta d’osmosis per a la reducció
de la duresa de l’aigua a 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 SOREA SAU, amb NIF A08146367, per l’import de quaranta-cinc quatrecents noranta-vuit euros amb catorze cèntims, 45.498,14 € ( en lletra i números ), de base
imposable, i nou mil cinc-cents cinquanta-quatre euros amb setze cèntims 9.554,16 € ( en lletra
i números), en concepte d'IVA. Import total: 55.052,30 € IVA inclòs.

Segon.- Requerir a l’empresa SOREA SAU, amb NIF A-08146367, 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 SOREA SAU, amb NIF A-08146367, 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.

4.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, DE CÀRREC ELECTE DESIGNAT PER REBRE LA
COMPENSACIÓ ECONÒMICA CONVOCADA PEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
4. ACORD DESIGNACIÓ CÀRREC ELECTE RETRIBUCIÓ ECONÒMICA
Sentit de la votació
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents

Fets
Mitjançant la Resolució PRE/1524/2020, de 12 de març, s'obre la convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2020.
La compensació a percebre per cada ajuntament serà proporcional al percentatge de dedicació
de la persona electe. El pagament de les quotes empresarials que correspongui sempre seran
a càrrec dels ajuntaments. Cas de dedicació parcial, la compensació no superarà el 75% de la
fixada com a màxim.
Les sol·licituds s’han de presentar fins al dia 2 d'agost de 2020 i en l’acord plenari pel qual se
sol·licita la compensació econòmica es determinaran les persones electes a les quals l’
Ajuntament ha d’abonar la retribució a càrrec de la compensació, especificant el NIF, el nom, el
càrrec, la data d’alta a la Seguretat Social, els mesos de la compensació sol·licitats i el
percentatge de dedicació (exclusiva o parcial) al càrrec.

Fonaments de dret
Resolució PRE/1524/2020, de 12 de març, s'obre la convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l'exercici 2020.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Presidència l’atorgament d’una compensació econòmica
per a la retribució del càrrec electe que s’indicarà, de conformitat amb la Resolució PRE/1524
/2020, de 12 de març.
Segon.- Determinar que la persona electe a la qual l’Ajuntament ha d’abonar la retribució a
càrrec de la compensació, és: Nom: Lourdes Aluja Matas; NIF: 39870727C ; Càrrec:
Alcaldessa. Data d’alta a la Seguretat Social: 01/05/2017; Mesos de compensació sol·licitats:
12; Percentatge de dedicació: 75%.

Règim de recursos:

5.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE
GENERAL DE L'EXERCICI 2019
5. PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2019
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 2019 es van sotmetre a informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en data 8 de
maig de 2020. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de
data 20 de maig de 2020, 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2019,
integrats pels següents estats bàsics que es complementen amb els llistats adjunts a l’
expedient:
ANÀLISI DELS COMPTES
Ajuntament
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 2.460.748,31,- Euros,
un passiu de 2.460.748,31,- Euros i un resultat net de l'exercici en el compte de resultats de
-41.804,33,- Euros.
Anàlisi financer a curt termini.
-Els fons líquids de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de 270.411,49,- Euros, i
ha estat inferior 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: 270.411,49,- Euros
2. Drets pendents de cobrament: 132.117,35,- Euros
- del Pressupost corrent: 53.647,73 euros
- de Pressupostos tancats: 71.202,00 euros
- d’operacions no pressupostàries: 7.267,62 euros
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00 euros
3.- Obligacions pendents de pagament: 16.100,61 euros
- del Pressupost corrent: 235,43 euros
- de Pressupostos tancats: 0,00 euros
- d’operacions no pressupostàries: 15.865,18 euros
- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 4.722,52 euros
Romanent de tresoreria total: 391.150,75 euros

Saldo de dubtós cobrament: 12.188,92 euros
Excés de finançament afectat: 0,00 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 378.961,83 euros

Anàlisi de la gestió pressupostària
- El resultat pressupostari és el següent:
Drets reconeguts nets: 400.756,24 Euros
Obligacions reconegudes netes: 392.589,88,- Euros
Resultat pressupostari: 8.166,36,- Euros
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals: 22.324,90,-€
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici: 40.750,94,- euros
Desviacions de finançament positiu de l’exercici: 36.961,85,- euros
Resultat pressupostari ajustat: 34.280,35,- Euros
De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2019, se’n desprèn que els recursos
pressupostaris han estat clarament suficients per finançar les despeses pressupostàries.
- Ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos: 482.677,23- Euros
Modificacions d’ingressos: 132.687,20 - Euros
Pressupost definitiu d’ingressos: 615.364,43,- Euros
Drets reconeguts: 402.936,91 – Euros
Drets anul.lats: 2.180,67, euros
Drets reconeguts nets: 400.756,24 euros
Recaptació neta: 347.108,51,- Euros
- Despeses:
Pressupost inicial de despeses: 482.677,23,- Euros
Modificacions de despeses: 132.687,20,- Euros
Pressupost definitiu de despeses: 615.364,43,- Euros
Obligacions reconegudes netes: 392.589,88,-Euros
Pagaments: 392.354,45 euros
Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’
exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles esmentats en la seva part expositiva.

Règim de recursos:

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

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. 54 al núm. 59 de 2020, amb
un total de 6.
Detall dels Decrets
2020- 0000054 -16 de juny de 2020- Àrea Secretaria - Pagament de factures 1a quinzena juny
2020
2020- 0000055 -18 de juny de 2020 - Àrea Secretaria - Comunicació obres Eustaquio Morente
C Nou SN
2020- 0000056 - 23 de juny de 2020 - Àrea intervenció- Inclusió al Ple aprovació del Compte
General exercici 2019
2020- 0000057 - 30 de juny de 2020 - Àrea Secretaria - Resolució aprovació nòmines juny
2020 i paga extra estiu
2020- 0000058 - 3 de juliol de 2020 - Àrea Secretaria - Pagament de factures 2a quinzena juny
2020
2020- 0000059 - 9 de juliol de 2020 - Àrea Secretaria- Convocatòria Ple extraordinari 15-072020
Els Corporatius es donen per assabentats.
7.- PRECS I PREGUNTES
7. 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
15.33 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.

Secretari Interventor

Alcaldessa

Oscar-Ruben Presa Virgili

Lourdes Aluja Matas

