ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2012
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 14/2012
Dijous 20 de desembre del 2012
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
17.43 hores
18.20 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
No assisteix: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 29 de novembre de 2012
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats
3. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2013
4. Modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes municipals
5. Aprovació de la cancel·lació de la pòlissa de tresoreria concertada amb Catalunya Caixa de
2012
6. Aprovació de renovació de pòlissa de tresoreria concertada amb Catalunya Caixa per
l’exercici 2013
7. Aprovació, si s’escau, de la no disponibilitat dels crèdits previstos per a l'abonament de les
pagues extraordinàries del personal laboral amb la finalitat d'immobilitzar-los en el present
exercici
8. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte d’adhesió a l’Acord Marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
subscrit amb l’Associació Catalana de Municipis per a l’establiment de les tarifes de consum
elèctric

9. Proposta d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i declaració de Pradell
de la Teixeta com a territori català lliure d’Espanya

10. Donar compte de les llicències d’obres aprovades
11. Precs i preguntes
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Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 29 de novembre de 2012
Havent-se lliurat una còpia de l’esborrany a cada regidor mitjançant correu electrònic, no es
presenten objeccions a la redacció de l’acta de la sessió del ple ordinària celebrada el 29 de
novembre de 2012.
Sotmesa a votació, la proposta d’acta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia aprovats
Per part de la Secretaria es procedeix a llegir els diferents Decrets d’Alcaldia que queden
enumerats a continuació, dels quals se’n dóna compte al Ple.
Decret nº 72, de 30 de
novembre de 2012
Decret nº 73, de 7 de
desembre de 2012
Decret nº 74, de 7 de
desembre de 2012
Decret nº 75, de 12 de
desembre de 2012

D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE SERVEI DE BARRESTAURANT DE LA SOCIETAT DE PRADELL DE LA TEIXETA
D’APROVACIÓ DOBRES MENORS D’AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA ELÈCTRICA
A L’EDIFICI DE LA SOCIETAT DE TITULARITAT MUNICIPAL

D’APROVACIÓ LLICÈNCIA OBRES MENORS 31/2012

D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE
TITULARITAT MUNICIPAL DE RESTITUCIÓ DE LES CANONADES DE LA
PISCINA MUNICIPAL
Decret nº 76, de 12 de D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESUPOSTARI 2/2012
novembre de 2012
Decret nº 77, de 12 de D’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2013
desembre de 2012
Decret nº 78, de 17 de D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
desembre de 2012
ORDINARI MUNICIPAL 14/2012
Decret nº79 de 17 de D’INCOACIÓ EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA 1/2012 PER
desembre de 2012
ADQUISICIÓ DE TERRENYS AFECTATS PER PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
Decret nº80 de 17 de D’INCOACIÓ EXPEDIENT DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS DE
desembre de 2012
PAGUES EXTRAORDINÀRIES DE NADAL 2012

3.

Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2013

Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2013, així
com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball,
de conformitat amb el establert en els articles 168 i 169 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 l’article 18 del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988.

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 - A/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2013 que, resumit per
capítols que l’integren, és el següent:

PRESSUPOST ÚNIC CORPORACIÓ 2013
INGRESSOS

DESPESES
IMPOSTOS DIRECTES

CAPITOL 1

74.000,00 €

CAPITOL 1

4.000,00 €

CAPITOL 2

85.235,00 €

CAPITOL 3

127.810,00 €

CAPITOL 4

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPITOL 2

TAXES I PREUS PÚBLICS

CAPITOL 3

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPITOL 4
CAPITOL 5

INGRESSOS CORRENTS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS
REALS
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL

CAPITOL 6
CAPITOL 7

CAPITAL NO FINANCER

- €

CAPITOL 6

124.405,00 €

CAPITOL 7

Segon.-

DESPESES FINANCERES

11.500,00 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3.000,00 €

- €
- €

CAPITOL 8
CAPITOL 9

- €
421.400,00 €

269.590,00 €

INVERSIONS REALS

142.010,00 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
DESP. DE CAPITAL NO
FINANCERES

124.405,00 €

INGREESOS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

164.890,00 €

DESPESES CORRENTS

296.995,00 €

PASSIUS FINANCERS

CAPITOL 9

90.200,00 €

5.950,00 €

ACTIUS FINANCERS

CAPITOL 8

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS
CORRENTS I SERVEIS

- €
156.000,00 €

ACTIUS FINANCERS

- €

PASSIUS FINANCERS

9.800,00 €

DESPESES FINANCERES

9.800,00 €
421.400,00 €

TOTAL DESPESES

Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball que es detalla al
Pressupost 2013, i que és el següent:

PLANTILLA ORGÀNICA
1. PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Núm.
Places

DENOMINACIÓ DE LES
PLACES

Grup
Classificació

Nivell de
Complement de
destí

Complement
específic

Situació

1

Funcionari d’habilitació nacional
Secretari-Interventor (agrupació)

A1

22

SI

vacant

2. PERSONAL LABORAL FIX
Núm.
llocs
1
1
1

DENOMINACIO DEL LLOC
Oficial Administratiu
Cap de brigada
Peó de manteniment i neteja

CATEGORIA
PROFESSIONAL
administratiu
oficial de 1a
peó manteniment

TIPUS
CONTRACTE
indefinit
indefinit
Indefinit

SITUACIÓ
Coberta fix de plantilla
Coberta fix de plantilla
Coberta fix de plantilla

3. PERSONAL LABORAL DE DURACIÓ DETERMINADA
Núm.
llocs
2

DENOMINACIO DEL LLOC
Socorrista piscina municipal

CATEGORIA
PROFESSIONAL
socorrista

TIPUS
CONTRACTE
temporal

SITUACIÓ
contracte estival
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RELACIO DE LLOCS DE TREBALL
Núm.
d’ordre
1
2
3
4
5

LLOC DE TREBALL
Oficial administratiu
Cap de brigada
Peó de manteniment i neteja
Socorrista
Socorrista

CATEGORIA
PROFESSIONAL
oficial administratiu
oficial de 1a
peó
socorrista
socorrista

TIPUS CONTRACTE
indefinit
indefinit
indefinit
temporal
temporal

Tercer.-

Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general de l’exercici 2013.

Quart.-

Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci
inserit en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació, per poder-hi fer reclamacions.

Cinquè.-

Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 150 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Sisè.-

Establir un règim de recursos contra l’aprovació definitiva del pressupost, pel
qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

4. Modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes municipals.
El ple ordinari 2/2012 de 27 de febrer de 2012 aprovà la modificació del règim de dedicació dels
càrrecs electes de la corporació, introduint l’exercici del càrrec amb dedicació parcial del regidor i
tresorer de la corporació, Sr. Roger Cabré Mas, assignant una retribució bruta anual de 7.500,00
Euros i amb la corresponent alta a la Seguretat Social.
De conformitat amb els articles 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (en endavant LBRL), i 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (en endavant
ROF), es proposa la necessitat de modificar el règim de dedicació de càrrecs electes de la
corporació, per aprovar la baixa de la dedicació del Sr. Roger Cabré Mas.
De conformitat a l’apartat 5è de l’art. 75 de la LBRL, correspon a la presidència de l’ens local
determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació
exclusiva o parcial, i al ple de la corporació determinar les retribucions dels càrrecs amb
dedicació exclusiva i parcial i el règim de dedicació d’aquests últims especificant el règim de
dedicació mínima.
Se sotmet a votació del Ple els següents punts de la proposta:
Primer.-

Acordar la modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes de la
corporació següents, donant de baixa l’exercici del càrrec amb dedicació parcial
del regidor Roger Cabré Mas.
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Segon.-

Encarregar als serveis de recursos humans la baixa a la Seguretat Social i
demés documentació laboral.

Tercer.-

Publicar al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l'article 75.5 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb
l'article 166 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 altra normativa
concordant.

Sotmesa a votació, la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents

5. Aprovació de la cancel·lació de la pòlissa de tresoreria concertada amb
Catalunya Caixa de 2012.
D’acord amb el Reial Decret llei 8/2010, de 20 de maig, que estableix per a les operacions de
crèdit a curt termini, una data de venciment màxima fins al 31 de desembre de cada exercici, es
proposa l’aprovació de cancel·lació de l’operació de tresoreria vigent concertada amb Catalunya
Caixa per part d’aquesta entitat local.
En la formalització o renovació d’aquestes operacions, cal tenir en compte que, d’acord amb
l’article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les operacions de crèdit a
curt termini s’han de concertar per atendre necessitats transitòries de tresoreria. És a dir, en els
termes previstos també a l’article 199.1 del text refós esmentat, per a cobrir dèficits temporals de
liquiditat derivats de les diferències de venciment entre cobraments i pagaments.
Aquest Ajuntament té concertada una pòlissa de tresoreria a curt termini amb l’entitat Catalunya
Caixa.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer i únic.-

Aprovar la cancel·lació de la pòlissa de la tresoreria amb l’entitat Catalunya
Caixa, amb data d’efectes a 31 de desembre de 2012.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

6. Aprovació de renovació de pòlissa de tresoreria concertada amb Catalunya
Caixa per l’exercici 2013.
Atès que per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt
termini.
Atès el que disposa l’article 51 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.
Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet l’oportuna adaptació i previsió a les
bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1 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, hi és d’aplicació l’article 3.1.k del
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant
a la preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat discrecional de l’òrgan
competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense cap més
condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i
economia de mitjans.
AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 - A/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

Atesa la sol·licitud de concertació de pòlissa de tresoreria a curt termini efectuada per aquest Ajuntament
en data 11 de juliol de 2011, a Catalunya Caixa per un import de 60.000,00 EUR.
Atès que l’import de l’operació de crèdit a curt termini a sol·licitar suposa el 20,20% dels recursos
ordinaris del pressupost; per tant, hi és d’aplicació l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, que preveu que quan el percentatge assenyalat és superior al 10% per
aprovar l’operació de crèdit cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del
Ple de la corporació.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, per majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple, ACORDA:
Primer:

Renovar la concertació d’una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt
termini, amb Catalunya Caixa, per un import de 60.000,00 Euros, que s’ha de cancel·lar
en data 31 de desembre de 2013.

Segon:

Comunicar aquest acord a Catalunya Caixa i sol·licitar-los informació de les possibles
condicions financeres que hauran de regir el projecte de contracte.

Tercer:

Facultar l’Alcalde per aprovar les condicions financeres proposades per la entitat
financera i per formalitzar l’operació de préstec amb Catalunya Caixa

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres del Ple.

7. Aprovació, si s’escau, de la no disponibilitat dels crèdits previstos per a
l'abonament de les pagues extraordinàries del personal laboral amb la
finalitat d'immobilitzar-los en el present exercici.
Pel Decret de l’Alcaldia número 80, de data 17 de desembre de 2012, s’inicia l’expedient de no
disponibilitat de crèdits corresponents a les pagues extraordinàries de Nadal de 2012 del
personal de la Corporació.
Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat per al
2012, s’immobilitza la totalitat del saldo del crèdit de les partides pressupostàries 9.130.00,
1.130.01 i 1.130.02, per import de 2.540,42 Euros, amb el següent detall:
Partida
9.130.00 / 2012

Euros
1.932,32

1.130.01 / 2012

Descripció
Administració General - Oficines - Oficial
Administratiu
Serveis bàsics - Cap de Brigada

1.130.02 / 2012

Serveis bàsics – Peó de neteja i manteniment

254,20

353,90

Atès que el secretari - interventor ha emès informe favorable, i el regidor d’hisenda hi ha
dictaminat favorablement.
De conformitat amb l’article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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D’acord amb l’article 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat per al
2012.
Per tot això, l’Alcaldia sotmet a votació del Ple els següents punts:
Primer.-

Aprovar la declaració de no disponibilitat dels crèdits pressupostaris de les
partides pressupostàries 9.130.00, 1.130.01 i 1.130.02, per import de 2.540,42
Euros, quedant els ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions
o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que
es determini en les corresponents Lleis de pressupostos.

Segon.-

Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.

Sotmesa a votació dels membres del ple, la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels
assistents.

8. Aprovació, si s’escau, de la renovació d’adhesió a l’Acord Marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, subscrit amb l’Associació Catalana de Municipis per a l’establiment de
les tarifes de consum elèctric per a l’exercici 2012
El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va
adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres
del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL amb la relació de preus
unitaris que figuren en Annex de l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent
contracte amb l’empresa adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una durada inicial de
divuit mesos, des de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de desembre de 2011.
En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena del Plec de clàusules
administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel període de dotze mesos, fins el
31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la seva signatura en data 14 de novembre de
2011.
En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local va aprovar per motiu d’interès públic la modificació del termini d’execució de l’Acord marc
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat definitivament a
l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 16 de juny de 2010 i prorrogat en data 25
d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 2012 amb l’ampliació de la seva durada pel període
que comprèn des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, modificació que es va formalitzar entre
les parts en data 16 de novembre de 2012.
Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives particular per a la
licitació d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas natural pel proper any 2013, amb
vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb durada d’un any, fins el 31 de març de 2014,
prorrogable de mutu acord entre les parts fins a tres més. En la part expositiva d’aquest acord es
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preveu un calendari de licitació que finalitzarà amb l’adjudicació i formalització de l’Acord marc i
licitació de la subhasta electrònica dins del proper mes de gener de 2013.
En data 21 de juliol de 2010 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’Acord marc de
subministrament d’electricitat, expedient 1/2009, adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL havent ratificat aquesta
adhesió pel que fa a la pròrroga de l`esmentat Acord marc en data 19 de desembre de 2011.
En data 12 de desembre de 2012 s’emeten informes jurídics i fiscal favorables per part dels
serveis jurídics de Secretaria i econòmics-financers d’Intervenció d’aquest ajuntament sobre la
proposta de modificació del termini d’execució del contracte derivat de subministrament
d’electricitat destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), adjudicat a
l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en els termes i requisits de procediment establerts en
l’esmentat informe pel que fa a la formalització en document contractual de la modificació del seu
termini d’execució pel període que va des de l’1 de gener a 31 de març de 2013 i a l’adhesió
d’aquesta entitat al Consorci Català pel Desenvolupament Local pel que fa a l’execució d’aquesta
modificació.
Així mateix en els esmentats informes consta també el caràcter favorable de tots ells sobre
l’adhesió d’aquest ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als
ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article
205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya mitjançant la signatura
del corresponent conveni de col·laboració.
De conformitat amb la disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia
Sostenible (d’ara en endavant LES), en la què s’assenyala que els contractes administratius
regulats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara en endavant
LCSP) que hagin estat adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LES, el 6 de març de
2011, es regiran en quan els seus efectes, compliment i extinció, inclosa la durada i règim de
prorrogues, per la normativa anterior.
D’acord amb els articles 195 i 202 LCSP, sobre la modificació del contracte per motius d’interès
públic i procediment de tramitació i 272 i 275, pel que fa al límit màxim del percentatge de
modificació dels contractes de subministrament d’obligatòria acceptació pel contractista, el 20 %
del preu del contracte.
D’acord amb els articles 140 i 202 de la LCSP pel que fa la formalització de la modificació del
contracte mitjançant la signatura dels corresponents documents contractuals per les parts del
contracte.
D’acord amb l’article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de les Entitats locals.
D’acord amb la clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de l’Acord marc i dels seus
contractes derivats.
D’acord amb la clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus de l’Acord marc i dels seus
contractes derivats.
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Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment aquest ajuntament adopta per UNANIMITAT de tots els seus membres presents el
següent acord,
Primer.-

Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat
destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat per
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL
en data 21 de juliol de 2010 pel període que va des de l’1 de gener al 31 de març
de 2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals
revisats amb l’IPC interanual novembre 2011 de novembre 2012, i relació de
CUPS que figuren a l’annex.

Segon.-

Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tramitat
com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.

Tercer.-

Aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament al sistema de contractació centralitzada
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses
categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de
Desenvolupament Local de Catalunya.

Quart.-

Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.

Cinquè.-

Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local.

9.
Proposta d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i
declaració de Pradell de la Teixeta territori català lliure d’Espanya
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit
d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va
comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint
d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que
en el seu Article 1 proclama:
“ Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement
el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i
de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del
dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris
no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides ”.
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Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos
comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996.
Tenint en compte que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va constituir
formalment l’Associació de Municipis per la Independència i es van aprovar els seus estatuts, i
vist el contingut dels mateixos, el Ple municipal proposa l’adopció dels següents acord:
Primer.Segon.Tercer.-

Quart.Cinquè.-

Sisè.-

Declarar Pradell de la Teixeta com a territori lliure d’Espanya i demanar a la
Presidència de la Generalitat que s’iniciï el procés de secessió.
Penjar la bandera estelada a l’Ajuntament fins que s’aconsegueixi proclamar el
nou estat català.
Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en
data 14 de desembre de 2011, i que actualment ja compta amb més de 500
entitats locals associades a tot Catalunya.
Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Facultar el Sr. Alcalde, Miquel Cabré Just, per signar els documents necessaris
per a l’efectivitat dels precedents acords, i delegar en l’Alcalde per representar
aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els
Estatuts.
Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.

Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

9. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
Vistes les llicències urbanístiques atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de les
llicència d’obres menors aprovades, que es relacionen a continuació:
Llicència ICIO número
31/2012 de 03-12-2012

Plaça de Sant Isidre, 3. Retirada de la claraboia existent de la
teulada, netejar la teulada i canviar les teules trencades.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió, essent l’hora que
s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en dono fe.
L’Alcalde,

El Secretari-interventor,

MIQUEL CABRÉ JUST

JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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