
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Ple extraordinari 20-11-2020
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta

PleÒrgan: 
ExtraordinàriaCaràcter: 

Lourdes Aluja MatasPresident/a: 
Oscar-Ruben Presa VirgiliSecretari/ària: 

20 de novembre de 2020Dia: 
13:00Hora d'inici: 

Sala de plensLloc: 

Assistents:

Sra. Antonia Cabré Barberà (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 DEL PLE ORDINARI DE DATA 07-10-2020

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE DE DATA 07-10-20201. 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 7 d'octubre 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.

2.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMORIA
VALORADA DE REPARACIÓ DE CAMINS MUNICIPALS AFECTATS PEL TEMPORAL

 GLORIA

ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA RESTITUCIÓ DE2. 
CAMINS MUNICIPALS AFECTATS PEL TEMPORAL GLÒRIA



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

Fets

Resultant que per l’Alcaldia es va incoar expedient per a la formulació de la
memòria valorada de les actuacions de restitució de camins i béns de titularitat
municipal afectats pel temporal Glòria a Pradell de la Teixeta.
 
Atès que per part del tècnic municipal es va redactar la memòria valorada de les
actuacions de restitució de camins i béns de titularitat municipal afectats pel
temporal Glòria a Pradell de la Teixeta.

Fonaments de dret

Considerant que la memòria valorada 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 la memòria valorada i la documentació que l’integra, s’
ajusta al que estableix l’article 233 de la Llei de Contractes del Sector Públic –
LCSP- 9/2017, 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.
 
Vistos els informes que obren a l’expedient l’Ajuntament Ple, com a òrgan de
contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona - LCSP- 9
/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 la memòria valorada de les actuacions de restitució
de camins i béns de titularitat municipal afectats pel temporal Glòria a Pradell de la
Teixeta, 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.

3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ
 PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA3. 
MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

Fets

1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 5 de novembre de 2020 s’inicia expedient per a l’aprovació
de la modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit.
 
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les
quals tot i existir aplicació pressupostària en resulta insuficient s’ha de tramitar expedient de
suplement de crèdit que es finançarà mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
 
Despeses a finançar
 
1/ Proposta de suplement de crèdit
 

Partida Nom Consignació
inicial

Proposta
increment

Consignació definitiva

633.00 Adequació enllumenat públic 35.609,02 3.000,00 38.609,02



 
Total altes crèdits: 3.000,00 euros
Finançament que es proposa: 3.000,00 euros
- Romanent tresoreria per a despeses generals: 3.000,00 euros
Total finançament: 3.000,00 euros

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 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

1. Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 6/2020 mitjançant suplement de
crèdit per import de 3.000,00 euros, que es finançarà mitjançant 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.

4.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE
L'AJUNTAMENT I L'ARQUEBISBAT DE TARRAGONA PER A LA CESSIÓ D'ESPAIS DE LA

 RECTORIA

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE CONVENI DE CESSIÓ AMB L'ARQUEBISBAT4. 
DE TARRAGONA PER A LA CESSIÓ DE L'ESPAI DE LA RECTORIA DE PRADELL DE LA
TEIXETA

Sentit de la votació



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

Fets

L'Ajuntament de Pradell de la Teixeta i l'Arquebisbat de Tarragona estan interessats en
subscriure un conveni per a la cessió d'espais ubicats als baixos i el pati de la Rectoria de
Pradell de la Teixeta.
 
En aquest sentit, s'adjunta a la proposta d'acord, la proposta de conveni a signar.

Fonaments de dret

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Aprovar la proposta de conveni a signar entre l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta i
l'Arquebisbat de Tarragona per a la cessió d'espais ubicats als baixos i el pati de la Rectoria de
Pradell de la Teixeta. 
 
Segon.- Facultar a l'alcaldessa de l'ajuntament, Sra. Lourdes Aluja Matas, per a la signatura del
mateix.
 
PROPOSTA DE CONVENI DE CESSIÓ
 
Reunits

 
D'una part, Mn. , DNI: rector de la parròquia de Pradell de la Teixeta, actuant en nom i
representació d’aquesta en virtut del seu càrrec, actuant en nom propi com a cedent.
 
I de l’altra part, Na Lourdes Aluja Matas, amb NIF 39.870.727 C, Alcaldessa Presidenta de l’
Ajuntament de Pradell de la Teixeta domiciliat a Carrer de Dalt 19 de la localitat de Pradell de la
Teixeta, Tarragona, i CIF P4311700A, actuant en nom i representació del Ajuntament en virtut
del seu càrrec, com a cessionari.
 
Ambdues parts manifesten tenir i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
contractar i obligar-se, i, en especial, per a la formalització del present. Per tot això,
 
Manifesten
 



1.- Que la Parròquia de Pradell de la Teixeta del Arquebisbat de Tarragona és propietària dels 
baixos i el pati de la Rectoria de Pradell de la Teixeta, ubicat a Plaça de l’Església num. 5 de la
dita localitat.
 
2.- Que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta té necessitar d’utilitzar certs espais ubicats a
baixos i el pati de la Rectoria.
 
3.- Que és voluntat de les dues parts arribar a un acord, sobre l’assumpte plantejat, per tal que
les dues parts en surtin beneficiades, motiu pel qual estableixen els següents:
 
Pactes
 
PRIMER.- OBJECTE DEL CONTRACTE
 
La Parròquia es propietària del baixos i el pati de la Rectoria de Pradell de la Teixeta i cedeix a l’
Ajuntament l’ús dels baixos i el pati de la Rectoria de Pradell de la Teixeta, ubicat a Plaça de l’
Església num. 5 de la dita localitat.
 
SEGON.- CESSIO D’ÚS
 
Per mitjà del present la Parròquia cedeix l’ús dels esmentats baixos i pati de la Rectoria.
Els esmentats espais objectes de cessió estan lliures de càrregues i gravàmens i al corrent de
pagament d’impostos.
 
TERCER.- TERMINI
 
Ambdues parts acorden establir el termini de la present cessió per un període de DOS ANYS a
comptar des de la signatura del present contracte. Arribat el termini fixat, el contracte quedarà
extingit.
Arribat el termini, si ambdues parts continuessin interessades amb la continuïtat del contracte, s’
avindran a la signatura d’un nou contracte.
 
QUART.- LIMITACIONS DE LA ACTIVITAT
 
L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta s’obliga a no desenvolupar en els espais cedits activitats
que desdiguin de la moral cristiana.
 
CINQUÈ.- REMUNERACIO
 
La present cessió s’atorga amb caràcter gratuït. Malgrat aquest caire, l’Ajuntament es
compromet i obliga a executar obres de millora i arranjament dels baixos cedits.
 
SISÈ.- SUBMINISTRAMENTS
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir el cost dels subministres del espais cedits, i la contractació
dels mateixos si s’escaigués.
 
SETÈ.- ASSEGURANÇA
 



L’Ajuntament s’obliga a mantenir vigent i assumir el cost al seu càrrec una pòlissa d’
assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de l’activitat que es disposi a desenvolupar
 
VUITÈ.- FUR I JURISDICCIÓ
 
Que per a qualsevol divergència o litigi que pogués sorgir sobre la interpretació i/o execució del
present, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als Jutjats de
Tarragona.
 
I perquè així consti als efectes oportuns, aquest acord el signen les dues parts conforme als
seus desigs i interessos donant-se les dues per assabentades, en el lloc i data indicats “ut
supra”.
 
 
RECTOR DE LA PARRÒQUIA             AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
 

 5.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 86 AL NÚM. 995. 
DE 2020
 
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. 86 al núm. 99 de 2020, amb
un total de 14.

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data Unitat Assumpte

2020-
0000086

1 d'octubre de
2020

À r e a
Secretaria

Baixa rebuts taxes - Sra. Freeman Sarah Judith

2020-
0000087

1 d'octubre de
2020

À r e a
Secretaria

Devolució aval

2020-
0000088

7 d'octubre de
2020

À r e a
Secretaria

Pagament de factures 2a quinzena setembre 2020

2020-
0000089

13 d'octubre de
2020

À r e a
intervenció

Expedient modificació pressupost per transferència de crèdits

2020-
0000090

16 d'octubre de
2020

À r e a
Secretaria

Aprovació de factures 1a quinzena octubre 2020

2020-
0000091

22 d'octubre de
2020

À r e a
Secretaria

Autoritzacioó tancament camins d'ús públic - Societat de Caçadors
La Internacional del Priorat

2020-
0000092

23 d'octubre de
2020

À r e a
intervenció

Resolució aprovació nòmines octubre 2020 i quitança Romà Rofes

2020-
0000093

29 d'octubre de
2020

À r e a
Secretaria

Sol.licitud pròrroga subvenció execució de l'actuació de la planta
de reducció de la duresa de l'aigua

2020-
0000094

30 d'octubre de
2020

À r e a
Secretaria

Contractació personal laboral per via d'urgència



Alcaldessa

Lourdes Aluja Matas

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

2020-
0000095

3 de novembre
de 2020

À r e a
Secretaria

Adjudicació obra Remodelació del carrer de la Font

2020-
0000096

3 de novembre
de 2020

À r e a
intervenció

Proposta aprovació de factures 2a quinzena octubre

2020-
0000097

9 de novembre
de 2020

À r e a
Secretaria

Increment retribucions personal RD-Llei 2/2020,de 21 de gener

2020-
0000098

1 7  d e
novembre de
2020

À r e a
Secretaria

Exempció pagament cànon Bar la Societat novembre 2020

2020-
0000099

1 7  d e
novembre de
2020

 
À r e a
Secretaria

Convocatòria Ple extraordinari 20-11-2020

 
Els Corporatius en resten assabentats.

 6.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES6. 
 
Els Corporatius no formulen precs ni preguntes.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les
13.42 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.


