ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 5 D’ABRIL DE 2016
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament. Sessió 2/2016
Dimarts 5 d’abril de 2016
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
18.08 hores
19.25 hores

ASSISTEIXEN:
Sra. Mar Amorós Mas, regidora
Sra. Lourdes Aluja Matas, regidora
Sr. Maria Antònia Cabré Barberà, regidora
Sr. Gerard Cabré Vaqué, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 5 D’ ABRIL DE 2016
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinari del 3 de febrer de 2016.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels informes aprovats.
3. Proposta d’aprovació inicial del projecte executiu de “Remodelació del carrer Les
Eres”.
4. Aprovació inicial del procediment d’expropiació i relació de béns i drets afectats
per vial públic del projecte de “Remodelació del carrer Les Eres”.
5. Proposta de resolució de modificació de règim de dedicació dels càrrecs electes
municipals.
6. Aprovació de la modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i
suplement de crèdit núm. 1/2016.
7. Proposta d’acord d’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat
pel Consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU
(Exp. 2012/01)
8. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
9. 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:

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinari del 3 de febrer de
2016.
En relació a l’Acta de la sessió del ple ordinari del 3 de febrer de 2016, número 1/2016, de la qual
no es dóna lectura atès que els regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat
tramesa juntament amb la convocatòria.
L’acta s’aprova per UNANIMITAT dels membres assistents, a la qual tots i totes donen llur
conformitat.

2.

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

Per part de l’òrgan de Secretaria municipal es procedeix a la lectura dels diferents decrets
d’alcaldia i dels informes aprovats, que queden enumerats a continuació, dels quals se’n dóna
compte al Ple.
Decret nº 15 de 14 de
febrer de 2016
Decret nº 16 de 14 de
febrer de 2016
Decret nº 17 de 14 de
febrer de 2016
Decret nº 18 de 15 de
febrer de 2016
Decret nº 19 de 18 de
febrer de 2016
Decret nº 20 de 18 de
febrer de 2016

DE SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES D’INTERESSOS DELS
PRÉSTECS 2015
DE SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER AL CONTROL DE PLAGUES – EXERCICI 2015
DE SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA – EXERCICI
2015
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA
DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES EN AIGUES DE CONSUM HUMÀ I DE LA
PISCINA (ANALÍTIQUES AIGUA) - EXERCICI 2016
SOL·LICITUD DE REDACCIÓ DE PROJECTE DE MAPA PER A LA
ZONIFICACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA AL TERME DE PRADELL
DE LA TEIXETA I ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA
NORMATIVA DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
SOL·LICITUD DE REDACCIÓ DE MEMÒRIA TÈCNICA ALS SERVEIS
D’ENGINYERIA SOBRE REFORMA DE LA LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA
TENSIÓ DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL CARRER DE DALT 19

Decret nº 21 de 22 de
febrer de 2016
Decret nº 22 de 23 de
febrer de 2016

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PER ÚS TEMPORAL O
ESPORÀDIC D’EQUIPAMENT MUNICIPAL - 1/2016/TAXAUTEM
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES
AL NUCLI DE PRADELL DE LA TEIXETA – EXERCICI 2016

Decret nº 23 de 23 de
febrer de 2016

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SÒL,
SUBSÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA CORRESPONENT A GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A., PER A L’EXERCICI 2015

Decret nº 24 de 23 de
febrer de 2016

SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ADEQUACIÓ I
ACTUALITZACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI
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Decret nº 25 de 23 de
febrer de 2016

DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A DESPESES DE REPARACIONS,
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL PUOSC 2014-2015

Decret nº 26 de 25 de
febrer de 2016

D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Decret nº 27 de 25 de
febrer de 2016

DE BAIXA DE REBUT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DEL C/ LA FONT
NÚMERO 2 3R
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
CORRESPONENT A L’EMPRESA EXPLOTADORA ACCIONA GREEN
ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.U., PER A L’EXERCICI 2015
ARXIVAMENT PER CADUCITAT DE L’EXPEDIENT DE RETIRADA DE
VEHICLE INCOAT PER DECRET D’ALCALDIA 74/2015
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
CORRESPONENT A L’EMPRESA EXPLOTADORA GAS NATURAL
SERVICIOS SDG S.A., PER A L’EXERCICI 2015

Decret nº 28 de 3 de març
de 2016
Decret nº 29 de 3 de març
de 2016
Decret nº 30 de 3 de març
de 2016

Decret nº 31 de 3 de març
de 2016

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
CORRESPONENT A L’EMPRESA EXPLOTADORA GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA S.A., PER A L’EXERCICI 2015

Decret nº 32 de 3 de març
de 2016

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
CORRESPONENT A L’EMPRESA EXPLOTADORA ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÈCTRICA, S.L., PER A L’EXERCICI 2015

Decret nº 33 de 3 de març
de 2016

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
CORRESPONENT A L’EMPRESA EXPLOTADORA ENDESA ENERGÍA S.A.U.,
PER A L’EXERCICI 2015

Decret nº 34 de 3 de març
de 2016

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
CORRESPONENT A L’EMPRESA EXPLOTADORA ENDESA ENERGÍA XXI
S.L.U., PER A L’EXERCICI 2015

Decret nº 35 de 3 de març
de 2016

D’ACCEPTACIÓ DE PERCEPCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS DE LA
SUBVENCIÓ PROGRAMA.CAT SEGON SEMESTRE DEL DEPARTAMENT DE
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Decret nº 36 de 8 de març
de 2016

INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE RETIRADA DE RESIDU SÒLID ABANDONAT EN
SÒL NO URBANITZABLE
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
CORRESPONENT A L’EMPRESA EXPLOTADORA AXPO IBERIA S.L., PER A
L’EXERCICI 2015

Decret nº 37 de 8 de març
de 2016
Decret nº 38 de 8 de març
de 2016

DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A PLANS AGRUPATS DE FORMACIÓ
PROMOGUT PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS PER A
L’EXERCICI 2016

Decret nº 39 de 9 de març
de 2016

DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 3/2016/LU D’OBRES
MENORS A L’IMMOBLE DEL CARRER MAJOR NÚMERO 15
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Decret nº 40 de 9 de març
de 2016
Decret nº 41 de 9 de març
de 2016
Decret nº 42 de 9 de març
de 2016
Decret nº 43 de 9 de març
de 2016
Decret nº 44 de 17 de
març de 2016

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS DE LA
LLICÈNCIA URBANÍSTICA 3/2016/LU
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES DE
FEBRER DE 2016 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES VIGENT
D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’ÀREA DE
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS MUNICIPAL - EXERCICI 2016
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE CALDERES DE GAS MUNICIPALS
DE CONSULTA PRÈVIA URBANÍSTICA DE SOL·LICITUD D’INFORME A LA
COMISSIÓ D’URBANISME DE TARRAGONA SOBRE EXPEDIENT NÚMERO
4/2016/LU

Decret nº 45 de 17 de
març de 2016

SOL·LICITUD D’INFORME D’ENGINYERIA SOBRE COMPLIMENT DEL PLA
D’AUTOPROTECCIÓ I DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITAT
AMBIENTAL DEL PARC EÒLIC DEL TRUCAFORT

Decret nº 46 de 9 de març
de 2016

DE MODIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
MUNICIPAL ANUALITAT 2016 PER AL PROJECTE DE “REMODELACIÓ DEL
CARRER LES ERES”

Decret nº 47 de 18 de
març de 2016

DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE
“REMODELACIÓ DEL CARRER LES ERES” I ANNEX D’EXPROPIACIONS

Decret nº 48 de 29 de
març de 2016

D’INICI D’EXPEDIENT PER A FIXAR EL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS
ELECTES A PARTIR DE L’EXERCICI 2016
DE INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PRESSUPOSTARIS NÚM. 1/2016 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT I
CRÈDIT EXTRAORDINARI

Decret nº 49 de 29 de
març de 2016
Decret nº 50 de 1 d’abril
de 2016

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI
MUNICIPAL 2/2016

3. Proposta d’aprovació inicial del projecte executiu de “Remodelació del carrer
Les Eres”.
Es proposa al ple municipal l’aprovació inicial del projecte executiu de “Remodelació del carrer
Les Eres”, així com de l’annex d’expropiacions, per tal de donar el procediment d’exposició
pública corresponent una vegada sigui aprovat l’acord inicial, si s’escau. El projecte té un
pressupost d’execució per contracte de 89.427,77 euros, dels quals 15.250,52 són en concepte
de Impost sobre valor afegit.
L’acord d’aprovació inicial ha de ser sotmès a informació pública, perquè es puguin formular les
al·legacions que s’estimin adients, de conformitat amb l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
D’acord amb el que determina l’informe de la secretaria municipal, inclòs a l’expedient, li
correspon al ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.APROVAR inicialment el projecte executiu de “Remodelació del carrer Les Eres”,
redactat per Ponent Enginyers SL, amb un pressupost d’execució material de 62.106,93 euros,
que, després d’afegir-hi el 21% d’IVA ascendeix a 89.427,77 euros
Segon.SOTMETRE a informació pública el present acord, que es podrà consultar a les
oficines municipals en horari d’atenció al públic durant el termini dels 30 DIES HÀBILS següents
a la publicació del present anunci al BOPT, i publicar-ho al tauler d’edictes de l’ajuntament i
taulell electrònic municipal a www.pradelldelateixeta.cat, perquè es puguin formular les
al·legacions que s’estimin adients.
Tercer.FER CONSTAR que contra el present acord, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

4. Aprovació inicial del procediment d’expropiació i relació de béns i drets afectats
per vial públic del projecte de “Remodelació del carrer Les Eres”.
D’acord amb el que estableix el projecte executiu aprovat inicialment, de “Remodelació del carrer
Les Eres”, i l’annex d’expropiacions que el mateix conté, d’acord amb el decret de l’alcaldia
número 47/2016 de 18 de març, es proposa l’aprovació de la relació de béns i drets que
s’expropien per l’execució del projecte esmentat.
De conformitat amb el que estableixen els articles 17 i següents de la Llei de 16 de desembre de
1954, d’expropiació forçosa, cal aprovar la relació detallada de béns i drets a expropiar, així com
sotmetre-la a informació pública.
D’acord amb el que determina l’informe de la secretaria municipal, inclòs a l’expedient, li
correspon al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.INICIAR el procediment expropiatori dels béns i drets continguts a la relació
detallada incorporada al projecte d’obra municipal de “Remodelació del carrer Les Eres”,
condicionada a l’aprovació definitiva del projecte. La relació de béns i drets a expropiar són els
que es relacionen a continuació:
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS:
FINCA 1:
Ubicació: C/ Les Eres, s/n
Referència cadastral: 1984914CF2518F0001OT
Servitud permanent: 30,14 m2
Ocupació temporal: 107,36 m2
Naturalesa del sòl: Sòl urbà sense edifi car
Destinació dels béns i drets: Vial públic C/ Les Eres
Tipus d’expropiació: Per destinar a sistema urbanístic (Vial públic - Clau X)
Titular registral del dret: MERCEDES MIRANDA GUARDIOLA. Ple domini.
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FINCA 2:
Ubicació: C/ Les Eres, sòl
Referència cadastral: 1984923CF2518D0001JP
Servitud permanent: 30,94 m2
Ocupació temporal: 0 m2
Naturalesa del sòl: Sòl urbà sense edificar
Destinació dels béns i drets: Vial públic C/ Les Eres
Tipus d’expropiació: Per destinar a sistema urbanístic (Vial públic - Clau X)
Titular registral del dret: No es coneix.
Titular cadastral: JUAN BARGALLÓ PEDRET
FINCA 3:
Ubicació: C/ Les Eres, sòl
Referència Cadastral: 1984919CF2518F0001IT
Servitud permanent: 145,85 m2
Ocupació temporal: 0 m2
Naturalesa del sòl: Sòl urbà sense edifi car
Destinació dels béns i drets: Vial públic C/ Les Eres
Tipus d’expropiació: Per destinar a sistema urbanístic (Vial públic - Clau X)
Titular registral del dret: EUSTAQUI MORENTE BUENO i CAROLINA LORENZO SALVAT. Ple
domini.
Segon.COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, en
un termini de VINT DIES HÀBILS des de la notificació d’aquests acords, poden convenir amb
l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets i el termini de
desallotjament. Si durant aquest termini no es presenta cap proposta a l’Ajuntament, o bé aquest
refusa les ja presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença i
continuarà el procediment expropiatori.
Tercer.AUTORITZAR I ORDENAR la despesa inherent a les indemnitzacions previstes
a l’esmentada relació detallada, per un import total de 3.000 euros, amb càrrec a la partida
621.00/450/2016 del pressupost municipal vigent.
Quart.DISPOSAR l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets respecte
a l’alienació dels quals no s’arribi a cap avinença, segons l’apartat anterior, mitjançant l’obertura
de les peces separades corresponents.
Cinquè.SOTMETRE a informació pública el procediment i audiència als interessats
durant un termini de VINT DIES HÀBILS, establint que la informació pública s’anunciarà al
Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de més circulació de la província de Tarragona, i al
tauler d’edictes municipal i al taulell electrònic municipal, i es podran consultar a la secretaria
municipal per qualsevol interessat/da a les oficines municipals en horari d’obertura. Durant
aquest mateix termini es poden formalitzar, davant l’Ajuntament, les al·legacions que es
considerin pertinents.
Sisè.DISPOSAR que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant els tràmits
d’informació pública i audiència als interessats no es formulen al·legacions.
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Setè.DECLARAR que el present acte administratiu és de tràmit, no posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona en el termini dos mesos.
Si la proposta esdevé resolució, declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona en el
termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la
competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

5.
Proposta de resolució de modificació del règim de dedicació dels càrrecs
electes municipals.
Donada la recent necessitat d’atribuir una dedicació a temps parcial a la regidora i primera
tinenta d’alcaldia de l’ajuntament, Sra. LOURDES ALUJA MATAS, i atès que en data 29 de març
de 2016 el Departament de Governació ha publicat la resolució GAH/738/2016 de 17 de març, de
convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2016.
Atès que cal modificar el règim de dedicació dels càrrecs electes d’aquest Ajuntament i el seu
règim retributiu.
Cal tenir en compte l’article 75 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 d’altra normativa concordant, els
membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan
els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que
estableixi el ple de la corporació.
D’acord amb allò que estableix l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que modifica la Llei 7/1985, cal complir la
limitació en règim de dedicació exclusiva per part dels membres de municipis amb població
inferior a 1.000 habitants, en què cap membre podrà prestar els seus serveis en règim de
dedicació exclusiva.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents
acords:
Primer.ESTABLIR que, amb data a efectes d’alta de 1 de maig de 2016, la regidora i
primera tinenta d’alcaldia d’aquesta ajuntament, Sra. LOURDES ALUJA MATAS, exercirà el seu
càrrec amb una dedicació parcial del 75% de jornada, corresponent a 30 hores setmanals, i
percebent l’import de 1.033,23 Euros bruts mensuals. Aquesta retribució es percebrà en vuit
pagues, corresponents a les mensualitats de l’any fins a data 31 de desembre de 2016, de
finalització de la dedicació.
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Segon.DONAR D’ALTA al règim general de la Seguretat Social, amb data de fi de la
dedicació al 31 de desembre de 2016. La retribució per dedicació a temps parcial es percebrà en
vuit pagues.
Tercer.PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb
la normativa de la dedicació dels càrrecs electes, 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.
Quart.ESTABLIR un règim de recursos contra l’aprovació definitiva d’interposició de
recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació de
l’anunci al BOPT, davant la Sala del Contenciós-Administratiu de Tarragona, de conformitat a les
normes reguladores de l'esmentada jurisdicció, d'acord amb el que s'estableix a l'article 171 del
dit Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

6.
Aprovació de la modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i
suplement de crèdit núm. 1/2016.
Vist que és necessari finançar les despeses sobrevingudes, que cal atendre en el present
exercici, que no han estat previstes al pressupost inicial, per la regidoria d’hisenda s’ha incoat el
procediment de modificació de crèdit pressupostari núm. 1/2016, de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat amb majors ingressos, baixes dels crèdits de partides de despeses i
romanent de tresoreria per a despeses generals.
Que havent-se rebut informe de la intervenció municipal, i de conformitat amb el que estableix
l’article 37 i següents del Real Decret 500/1990 de 20 de abril.
Vist que aquestes despeses no tenen consignació pressupostària suficient al pressupost vigent,
és obligat aprovar expedient de crèdit extraordinari, amb subjecció a les disposicions vigents,
que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les possibilitats previstes 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, tals com:
DESPESES QUE CAL FINANÇAR:
1.D. Suplement de crèdit:
Partida

629.00/01
Total

Programa Nom

450

ALTRES INVERSIONS ASSOCIADES AL
FUNCIONAMENT OPERATIU DELS
SERVEIS (Remodelació del C/ Les Eres)

Consignació
inicial

Modificació
de crèdit

80.000,00

9.960,50

80.000,00

9.960,50

.
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2.D. Crèdit extraordinari:
Partida

Programa Nom

Consignació
inicial

Modificació
de crèdit

100.00/01

920

RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES
REMUNERACIONS DELS MEMBRES
DELS ÒRGANS DE GOVERN

0

8.265,84

160.00/01

944

SEGURETAT SOCIAL

0

2.690,56

0

10.956,40

Total

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
1. Majors ingressos
Capítol / Partida /
Programa

Denominació

332.00/01

TAXA U.P. SUBMINISTRADORA
ENERGIA ELÈCTRICA

450.51/01

SUBVENCIÓ GENERALITAT DE
CATALUNYA – DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ

Consignació
inicial

Majors ingressos

7.450,00

5.266,77

0,00

8.265,84

Total

13.532,61

2. Romanent de tresoreria afectat:
Capítol / Partida /Programa

Denominació

Import

Romanent de tresoreria per a despeses
generals

870.10/01
Total

5.884,29
5.884,29

3. Baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Programa

Denominació

Crèdits
inicials

Baixa de
crèdits

635.00

450

Mobiliari

3.500,00

1.100,00

622.00

450

Edificis i altres construccions
(Consultori mèdic 2015)

6.360,00

400,00
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Total finançament: 20.916,90 Euros
Per tot això, i d’acord amb el que determinen les bases d’execució del pressupost, inclòs a
l’expedient del Pressupost General per l’any 2016, li correspon al ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.APROVAR la modificació de crèdit pressupostari número 1/2016 mitjançant
crèdit extraordinari i suplement de crèdit pressupostari.
Segon.PRACTICAR els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la
incorporació d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
Tercer.EXPOSAR al públic el present acord durant el termini reglamentari de QUINZE
DIES hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, al taulell
d’anuncis municipal i a l’espai web municipal (http://www.pradelldelateixeta.cat). En cas que no
es presentin 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.
Quart.ESTABLIR que contra l’aprovació definitiva del present acord es podrà
interposar recurs davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

7.
Proposta d’acord d’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat
pel Consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU
(Exp. 2012/01)
ANTECEDENTS
Primer.En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU,
havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb
una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus
unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

135,304

P3

P1
81,077 Sublot 1 (3.0A)

P2
15,754249

9,452549

P3
6,301700

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

152,356
177,553

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

35,517224

Sublot 4 (2.0 A)

21,893189

63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

21,893189

Segon.En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre
el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

3.1A

25,588674

15,779848

3,618499

0,000000

0,000000

0,000000

6.1

17,683102

8,849205

6,476148

6,476148

6,476148

2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA)
PREUS ENERGIA (€/MWh)
T.A.

PRODUCTE

P1

P2

P3

P4

P5

P6

3.1A

TP-DH3C

138,231

119,319

85,149

0,000

0,000

0,000

6.1

TP-DH6B

171,405

138,415

114,815

90,875

84,756

69,520

Tercer.En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de
2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
Quart.En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31
de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió
dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert
a la clàusula setena del PCAP.
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Cinquè.En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la
tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de
desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va
mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Cinquè.- Article 53.1 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 resta de disposicions vigents en matèria de
règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents acords,
Primer.Que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta s’adhereix a la tercera pròrroga de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de
2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

115,002

96,809

69,217

141,560
163,494

85,352
125,265

144,809

65,076

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426
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Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament
aplicables als consumidors finals de l’energia.
PREUS ENERGÍA (€/MWh)
T.A.

PRODUCTE

P1

P2

P3

3.1A

TP-DH3C

100,866

88,530

68,709

6.1

TP-DH6B

114,754

97,365

92,471

P4

P5

P6

-

-

-

78,696

75,889

64,956

Segon.Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens
local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució.
Tercer.Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart.Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018,
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

8.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

Vistes les llicències urbanístiques atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de les
llicència d’obres aprovades, que es relacionen a continuació:
Expedient

Contingut

Llicència número 3/2016/LU
aprovada en data 09/03/2016

Aprovació de la llicència urbanística d’obres menors
número 3/2016/LU a l’habitatge del C/ Major número 15

9.

Precs i preguntes

El regidor Sr. Francesc Sans (UMdC) fa esment que al Diari de Tarragona del dia 5 d’abril de
2016 ha sortit publicada la notícia que l’Audiència Nacional està investigant ajuntaments, entre
ells el de Pradell de la Teixeta, per haver aprovat la moció sobiranista del Parlament de
Catalunya, concretament la moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
L’alcaldessa, Sra. Mar Amorós (CiU), respon que no s’ha rebut cap requeriment per part d’aquest
òrgan judicial.
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El regidor Sr. Francesc Sans (UMdC) expressa que es va confeccionar un butlletí informatiu
municipal, que es va repartir per totes les cases, i comenta que s’hagués pogut fer una reunió
prèvia amb tots els regidors, i que n’hagués volgut estar també al corrent.
L’alcaldessa, Sra. Mar Amorós (CiU), diu que aquesta és la primera que es fa, que a la propera
ja es veurà com es prepara. El regidor Sr. Gerard Cabré (CiU), expressa que li sembla que ja és
correcte perquè aquest butlletí informatiu el redacta l’equip de govern.
L’alcaldessa, Sra. Mar Amorós (CiU), afegeix que quan tinguin el següent butlletí ja li faran
arribar prèviament.
El regidor Sr. Francesc Sans (UMdC) recorda que hi ha una farola al carrer de Dalt que quan
plou hi cau aigua a sobre, i que caldria traslladar més a l’esquerra.
L’alcaldessa, Sra. Mar Amorós (CiU), respon que encomanarà a la brigada municipal de canviar
la farola de la seva ubicació actual.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent l’hora que
s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en dono fe.
L'alcaldessa,
MAR AMORÓS MAS

El Secretari-interventor acctal.,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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