ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 30 DE GENER DE 2014
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 1/2014
Dijous 30 de gener del 2014
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
18.06 hores
18:42 hores

ASSISTEIXEN:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, 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 19 de desembre de
2013.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats i dels informes aprovats.

3.

Donar compte de la informació pressupostària del quart trimestre de 2013 al
Ministeri d’Economia i Hisenda.

4.

Donar compte de les llicències urbanístiques aprovades.

5.

Precs i preguntes

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:
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1.
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 19 de
desembre de 2013.
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 19 de
desembre de 2013.
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 l’òrgan de Secretaria es procedeix a llegir els diferents Decrets d’Alcaldia que queden
enumerats a continuació, dels quals se’n dóna compte al Ple.
DECRETS 2013
Decret nº 115, de 30
de desembre de 2013
Decret nº 116, 30 de
desembre de 2013
Decret nº 117, de 30
de desembre de 2013

LIQUIDACIÓ DE DESPESES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE LA
LLICÈNCIA D’ÚS DE LES ESCOLES VELLES – ASSOCIACIÓ “LA
KARANTOINA”
DE RESOLUCIÓ DE BAIXA DE DEDICACIÓ DEL REGIDOR MIQUEL CABRÉ
JUST I BAIXA A LA SEGURETAT SOCIAL DE 31-12-2013
D’APROVACIÓ DE FACTURES I OBLIGACIONS GENERADES AL MES DE
DESEMBRE DE 2013 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES
VIGENT

DECRETS 2014
Decret nº 1, de 13 de
gener de 2014
Decret nº 2, de 13 de
gener de 2014
Decret nº 3, de 14 de
gener de 2014

D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ ÚNICA DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ
DEL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DEL CASTELL
D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ ÚNICA DE LES OBRES DE INSTAL·LACIÓ
DE CALEFACCIÓ A LA SALA POLIVALENT DE LA SOCIETAT
DE SOL·LICITUD AL SAM DEPARTAMENT D’ENGINYERIA DE MODIFICACIÓ
D’AVANTPROJECTE DE “REMODELACIÓ DEL CARRER LES ERES”

Decret nº 4, de 14 de
gener de 2014
Decret nº 5, de 15 de
gener de 2014

D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 7/2004

Decret nº 6, de 15 de
gener de 2014

DE SOL·LICITUD A ENDESA PER A OBRES DEL “PROJECTE DE
RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I DELS SERVEIS A LA PLAÇA DE SANT
ISIDRE”
DE SOL·LICITUD A TELEFONICA PER A OBRES DEL “PROJECTE DE
RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I DELS SERVEIS A LA PLAÇA DE SANT
ISIDRE”
D’APROVACIÓ DE LOCAL ELECTORAL I D’ESPAIS PER A LA REALITZACIÓ
DE LA CAMPANYA ELECTORAL A LES ELECCIONS AL PARLAMENT
EUROPEU 2014
D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PAGAMENT DELS TRIBUTS LOCALS
PER A L’EXERCICI 2014

Decret nº 7, de 15 de
gener de 2014
Decret nº 8, de 16 de
gener de 2014
Decret nº 9, de 16 de
gener de 2014

DE REQUERIMENT D’ESMENES AL PROJECTE DE “REHABILITACIÓ DE
MAGATZEM I CONSOLIDACIÓ D’ESTRUCTURA” DEL CARRER MAJOR 2AC
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Decret nº 10, de 16
de gener de 2014
Decret nº 11, de 21
de gener de 2014
Decret nº 12, de 22
de gener de 2014
Decret nº 13, de 27
de gener de 2014

D’ATORGAMENT DE NOU TERMINI PER INICIAR EXECUCIÓ DE LES OBRES
CONCEDIDES PER LLICÈNCIA URBANÍSTICA 10/2013 I ADVERTIMENT DE
DATA DE CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA
D’APROVACIÓ D’AL·LEGACIONS AL PROGRAMA PAM-PUOSC 2013-2017
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE TAXA DE SEPULTURA DE CEMENTIRI
1/2014
DE REQUERIMENT D’ESMENES AL PROJECTE DE “REFORMA D’UN
HABITATGE DEL CARRER DE DALT 11”.

Decret nº 14, de 28
de gener de 2014

D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DE PLE ORDINARI
1/2014

Donar compte dels informes aprovats
15 de gener de 2014

Informe urbanístic dels Serveis del Consell Comarcal sobre sol·licitud de
llicència d’obra sobre “Projecte de rehabilitació de magatzem i consolidació
d’estructura del Carrer Major, 2AC”

3. Donar compte de la informació pressupostària del quart trimestre de 2013 al
Ministeri d’Economia i Hisenda.
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament
indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha
de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
Atès que l’òrgan de secretaria-intervenció municipal ha emès informe per donar compliment a
l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per la que s’estableix que abans de l’últim dia del mes
següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
-

a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva execució fins
a la finalització de l’exercici,
a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,
a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar,
a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex d’inversions i
el seu finançament,
a l’actualització del pla de tresoreria,
a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute
a informació relativa a la plantilla de personal.
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Pel que fa a la informació relativa a la plantilla de personal, a data 31/12/2013 l’Ajuntament de
Pradell de la Teixeta té una plantilla de personal de 3 persones els quals es troben dividits en els
següents sectors:
Sector
Administració general i resta de sectors

Número d’efectius
3

L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2013 és de
59.450,48 Euros, un 65,19% d’execució. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.
A continuació s’informa de l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de
la seva execució fins a la finalització de l’exercici.
El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al quart trimestre de 2013
és del 86,80%, en 440.522,10 Euros en concepte de drets reconeguts nets. El grau d’execució
del pressupost de despeses al quart trimestre de 2013 és del 65,85% en 277.506,43 obligacions
reconegudes netes.
Sobre la realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en
termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori, ja
que els cobraments i pagaments s’ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes
netes, respectivament, del mateix període.
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de cobrament en
termes totals és de 109.279,84 Euros i el pendent de pagament, de 9.715,69 Euros. Pel que fa
als exercicis tancats, la recaptació del trimestre acumulada ha estat de 88.208,59 Euros.
Anàlogament, els pagaments totals acumulats ascendeixen a 48.162,34 Euros.
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del quart trimestre de 2013
és de 244.711,04 Euros.
En relació a la situació de l’execució de l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament
s’informa que l’ajuntament té en curs els següents projectes d’inversió dels quals s’han
reconegut fins a la data de finalització del quart trimestre els següents drets i obligacions:
Projecte de despesa
Rehabilitació i ampliació del
cementiri municipal
Restitució de les canonades
de la piscina municipal
Adquisició terrenys Pla
Especial Urbanístic
(expedients expropiació
1/2013/EXP i 2/2013/EXP
Arranjament de diversos
camins municipals

Drets
Reconeguts
(RD)

Desviació RD en ADO (Obligacions Desviació ADO en
relació a l’annex reconegudes)
relació a l’annex
d’inversions
d’inversions

40.500,00

0

47.470,55

2.470,55

22.434,94

0

24.927,71

0

17.527,55

0

20.493,22

-6,78

7.065,18

0

8.055,20

-644,8
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Les desviacions que hi han hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions
venen motivades per circumstàncies sobrevingudes ateses les actes de preus contradictoris de
l’execució del projecte de “Rehabilitació i ampliació del cementiri municipal”.
A continuació es passa a informar sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el compliment de
la regla de la despesa i el límit del deute viu.
Durant el quart trimestre de l’exercici 2013, el càlcul de la capacitat de finançament és de
86.209,94€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de
l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost continua sent estable, tal i com es
mantenia al final de l’exercici 2012.
La Regla de la despesa calculada en el quart trimestre, dóna un import de 9.592,53 Euros.
El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 213.067,30 Euros, d’acord amb el detall de la
taula següent:
Concepte
Deute a curt termini (operacions de tresoreria)

Deute viu al final
trimestre vençut
9.285,71

Avals reintegrats durant l’exercici

203.781,59
0,00
92.857,16
0,00
110.924,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total Deute viu

213.067,30

Deute a llarg termini
Emissions de deute
Operacions amb entitats de crèdit
Factoring sense recurs
Deute amb Administracions públiques (FFPP)
Altres operacions de crèdit
Avals executats durant l’exercici
Entitats dependents de la corporació local (classificades com Adm.Púb)
Resta d’Entitats

CONCLUSIONS
L’ajuntament compleix en termes acumulats al quart trimestre de 2013 amb els objectius
d’estabilitat i de la regla de la despesa.
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament de
213.067,30 Euros, atès que està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals.
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en
aquest trimestre.
Informe del qual l’òrgan de Secretaria-intervenció municipal procedeix a informar-ne i a donar-ne
compte al Ple.
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4.

Donar compte de les llicències urbanístiques aprovades.

Vistes les llicències urbanístiques atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de les
llicència d’obres aprovades, que es relacionen a continuació:
Expedient
Modificació Llicència número
7/2004 aprovat en data 1401-2014
Expedient 16/2013, decret
aprovat de data 15-01-2014
Llicència urbanística
10/2013, decret aprovat de
data 16-01-2014
Expedient 15/2013, decret
aprovat de data 27-01-2014

5.

Contingut
Aprovació de modificació de la llicència urbanística 7/2004, d’
“Enderroc parcial i adequació de magatzem agrícola per adaptarlo a la llicència municipal 7/2004, segons la sentència judicial
64/2013 de lo Penal número 1 de Reus”, ubicat al polígon 11
parcel·la 58.
De requeriment d’esmenes al projecte de “Rehabilitació de
magatzem i consolidació d’estructura del Carrer Major, 2 AC”
Atorgament nou termini per iniciar l’execució de les obres de la
llicència urbanística 10/2013. Advertiment de caducitat de
llicència.
De requeriment d’esmenes al projecte de “Reforma d’un
habitatge del Carrer de Dalt, 11”.

Precs i preguntes

El regidor Sr. Francesc Sans (UdMC) fa esment que existeix una rasa o toll al ferm del Carrer
Sant Miquel, que pot suposar un entrebanc pels veïns, que hi poden caure. L’alcalde Sr. Miquel
Cabré (CiU), respon que el tram esmentat en què el ferm es troba en mal estat correspon a la
carretera TV-3223, competència de la Diputació de Tarragona, i que ja se’ls ha notificat la
necessitat que arrangin l’asfalt en aquest carrer.
El regidor Sr. Francesc Sans (UdMC) aporta un gràfic on es mostra la senyal viària horitzontal
d’aparcament on consta el text “Reservat metge”, com a exemple que creu que caldria posar a
l’aparcament de la Plaça del Castell. El regidor Sr. Roger Cabré respon que ja es va sol·licitar als
Serveis d’Enginyeria Municipal de la Diputació de Tarragona la redacció d’un informe tècnic de
simulació urbana del municipi, tràmit necessari per a poder establir correctament les zones
d’aparcament del municipi així com per a executar la senyalització viària del nucli urbà, de
conformitat amb la normativa vigent de circulació viària.
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,
MIQUEL CABRÉ JUST

El Secretari-interventor,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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