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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària Ple 23-09-2021
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 23 de setembre de 2021
Hora d'inici: 14:22
Lloc: Sala de plens
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, l'alcaldessa obre la sessió.

ACORDS
1.- PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
DATA 7 DE SETEMBRE DE 2021
1. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 07-09-2021
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 7 de setembre de 2021,
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 a votació l'aprovació de l'esborrany de l'acta, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 1 I FINAL DE L'OBRA
DE RESTITUCIÓ DE CAMINS MUNICIPALS
2. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA RESTITUCIÓ CAMINS AFECTATS PEL TEMPORAL
GLÒRIA
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Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius
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Fets
Presentada per la direcció d’obra es sotmet a aprovació la certificació d’obra número 1 i única
corresponent als treballs efectuats de l’obra de restitució de camins municipals afectats pel
temporal Glòria, la qual ascendeix a la quantitat de 48.355,92 euros.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. - Aprovar la certificació d’obra número 1 i única corresponent als treballs efectuats de l’
obra de restitució de camins municipals afectats pel temporal Glòria, la qual ascendeix a la
quantitat de 48.355,92 euros.
Segon .- Trametre la documentació justificativa oportuna a la Diputació de Tarragona.

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DE
RECONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PER A MAGATZEM MUNICIPAL
3. ADJUDICACIÓ OBRES RECONSTRUCCIÓ MAGATZEM MUNICIPAL DE PRADELL DE LA
TEIXETA
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
En el marc del procediment d'adjudicació de l'actuació per a la reconstrucció del magatxem de
Pradell de la Teixeta, s'ha presentat pressupost per part de l'empresa Montalt Capçanes SL,
amb NIF B-55522478, per la qual actuació la Diputació de Tarragona (PAM) i la Generalitat de
Catalunya (PUOSC) han concedit subvencions a l'ajuntament de Pradell de la Teixeta.
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L'empresa Montalt Capçanes SL, amb NIF B-55522478, ha presentat la seva oferta dels
treballs a realitzar i el seu corresponent preu que consisteix en 35.208,60 € (base imposable) i
7.393,81 € euros (IVA 21%) sent el preu total de 42.602,41 euros
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Fonaments de dret
S'ha emès informe sobre el compliment de requisits i límits aplicables als contractes menors,
de conformitat amb el que es disposa en l'article 118.3 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/U, de 26 de febrer de
2014 (LCSP).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. - Adjudicar el contracte menor d'obra de l'actuació per a la reconstrucció de magatzem
municipal de Pradell de la Teixeta, a favor de l'empresa Montalt Capçanes SL, amb NIF B55522478 , per un import que consisteix en 35.208,60 € (base imposable) i 7.393,81 € euros
(IVA 21%) sent el preu total de 42.602,41 euros.
Segon. - Autoritzar i disposar la despesa per un import de 42.602,41 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'aplicació presupostària 0-1522-63200-01: Reconstrucció de magatzem municipal de
Pradell de la Teixeta.
Tercer. - Notificar a l'interessat aquest decret.

2.- PART DE CONTROL
4.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
4. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 90 AL NÚM. 94
DE 2021
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. 90 al núm. 94 de 2021, amb
un total de 5.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

7
d e
2021Àrea
setembre de
Adjudicació actuació substitució lluminàries del Sindicat
0000090
Secretaria
2021
9
d e
2021Àrea
setembre de
Inici expedient baixa padró habitants M. B., I. B.i H. B.
0000091
Secretaria
2021
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14
d e Àrea
2021Llicència d'obres per substitució de tram malmès per corrosió de baixant
0000092 setembre de Secretaria de façana i abocar aigües pluvials al carrer - Sr. M. A. M.
2021
14
de
2021Àrea
Llicència urbanística per a reforma d'habitatge entre mitgeres situat al
setembre de
0000093
Secretaria carrer de la Font, número 16
2021

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 780A5CCD8B27476790C77AD43BB482D4 i data d'emissió 24/09/2021 a les 09:37:36

17
de
2021Àrea
setembre de
Convocatòaria Ple ordinari 23-09-2021
0000094
Secretaria
2021

Els Corporatius resten assabentats.
5.- PRECS I PREGUNTES
5. PRECS I PREGUNTES
Els Corporatius no formulen precs ni preguntes.

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

Secretari Interventor

Alcaldessa

Oscar-Ruben Presa Virgili

Lourdes Aluja Matas
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