ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 7 DE FEBRER DE 2011
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
7 de febrer de 2011.
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
9.00 hores
10.00 hores

Assisteixen:
Il·lma. Sra. Marta Amorós Guallarte
Il·lma. Sra. Rosa Gairal Llaveria
Il·lm. Sr. Gerard cabré Vaqué

Alcaldessa
Regidora
Regidor

No excusa assistència:
Il·lm. Sr. Sixte Bertran Amorós
Il·lma. Sra. Assumpció Cabré Cabré

Regidor
Regidora

Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench
Ordre del dia:
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
2. Aprovació del Compte general 2009
3. Aprovació de cancel·lació i liquidació del compte corrent de La Caixa.
4. Aprovar l’Adhesió al conveni entre Diputació i Localret pel subministrament
telecomunicacions.
5. Aprovació de la 6a (ultima) certificació d’obra de la Societat 2a fase.
6. Decrets i informes d’Alcaldia.
7. Precs i preguntes.
*******************************
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Abans de passar a tractar els punts de l’ordre del dia i d’acord l’article 82.3 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, la alcaldessa per raons d’urgència proposa incloure a l’ordre de dia:
 Aprovació de les modificacions al projecte de Millores a l’edifici polivalent de la societat
 Aprovació del Reglament de control horari i presència dels empleats públics de l’ajuntament de
Pradell de la Teixeta.
 Sol·licitud de bestreta a Base Gestió d’ingressos locals.
 Aprovació del conveni marc de cooperació interadministrativa entre el consell comarcal del
priorat i l’ajuntament de Pradell de la Teixeta en matèria de serveis socials.
 Delegar en l’Alcaldia l’aprovació de l’última certificació de les obres del carrer Barranquet i la
Societat 2a fase.
Seguidament es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
1.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.

Es sotmet a aprovació l’acta del ple Ordinari de 2 de novembre de 2010 i l’acta de 21 de desembre
extraordinària, sense que es formuli cap tipus d’observació, resulten aprovades per UNANIMITAT dels
membres assistents.
2.

Aprovació del Compte general 2009

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 van ser sotmesos a informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 21 de desembre de 2010.
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 297 de 29 de desembre
de 2010, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 189 al 193 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, el Ple de l’Ajuntament de Pradell de la
Teixeta
ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2009, integrats pels
següents estats bàsics:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 1.961.727,93 Euros, un passiu de 1.961.727,93
Euros.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un guany de 345.758,50 Euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 129.874,67
Euros, unes obligacions pendents de pagament de 105.234,32 Euros, uns romanents de tresoreria de
118.612,38 Euros i un resultat pressupostari ajustat de 2.668,29 Euros.
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a pressupostos tancats: en
tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 10.117,28 Euros i unes obligacions pendents
de pagar de 5.257,12 Euros.
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 29.040,36 Euros
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de 4.123.500,21 Euros i
un total en l’haver de 4.123.500,21 Euros.
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- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els crèdits pressupostaris
per un import total de 79.170,00 Euros.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a despeses
generals de 118.612,38 Euros i un romanent de tresoreria afectat a despeses de 0,00 Euros.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna un saldo
pendent de pagament de 25.353,46 Euros.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i
comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: dóna un total d’ingressos de 1.440.000,00 Euros i
un total de despeses de 1.440.000,00 Euros.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment aprovats: en
tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 79.170,00 Euros.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats: en tancar
l’exercici dóna un total de baixes de drets de 31.362,77 Euros i un total de baixes d’obligacions de 0,00
Euros.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en el cas de
discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici donen una existència final de 29.040,36
Euros, discrepàncies 0,00 Euros.
- Relacions nominals de deutors i creditors pressupostaris: en tancar l’exercici dóna un total de deutors de
139.991,95 Euros i un total de creditors (a pagar) de 110.491,44 Euros.
Tercer. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic
2009, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la part
expositiva.
3.

Aprovació de cancel·lació i liquidació del compte corrent de La Caixa.

L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta és titular d’un compte corrent de La Caixa de Pensions de
Barcelona, número 2100-0082-32-0200226098.
Atenent la inactivitat del compte corrent esmentat.
El Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.-

Sol·licitar a la Caixa, oficina de Falset, la liquidació i cancel·lació del compte corrent
0200226098.

Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
4.

Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió a favor del consorci Localret per a la compra
agregada dels serveis de telecomunicacions.

Antecedents.
El Consorci Localret agrupa més de 800 municipis de tot Catalunya junt amb les entitats municipalistes,
amb la finalitat, entre d’altres, de donar suport tècnic als municipis en el desplegament de les xarxes de
telecomunicacions, fer d’interlocutor amb els operadors i, també, promoure i coordinar accions que facilitin
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als ens consorciats reduir el volum de facturació i millorar les condicions tècniques de prestació dels
serveis de telecomunicacions corporatives.
El Consorci Localret ha endegat diversos processos al territori, consistents en un conjunt d’actuacions
que permeten optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació, la comunicació i minimitzar els costos
dels serveis de telecomunicacions corporatives (veu, mòbil i dades).
La Diputació de Tarragona ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Consorci Localret per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.
L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta està interessat en participar en el futur procés de compra agregada
del servei de telecomunicacions a endegar pel Consorci Localret, per tal de minimitzar els costos de les
seves comunicacions corporatives.
Fonaments de dret.
1. L’article 189.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, reconeix la
possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
2. El conveni, com a tècnica adequada de cooperació entre les diverses administracions públiques, és la
via que permet articular les relacions entre el Consorci Localret i els ens locals, per tal d’assolir els
interessos comuns.
3. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del
Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els
articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i els articles 107 a 112 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les administracions locals
atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú
mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió.
En conseqüència, el Ple ACORDA:
Primer.-

Encarregar al Consorci Localret la gestió de la compra agregada dels serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil, dades) de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta,
mitjançant la contractació centralitzada en el Consorci Localret, i junt amb tots aquells
ens locals de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que també s’hi
adhereixin, a fi d’obtenir estalvi econòmic i procedimental.

Segon.-

Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta i el Consorci Locaret, pel
qual es regulen els termes de l’encàrrec de gestió.

Tercer.-

Autoritzar al Consorci Localret perquè en nom i representació de l’Ajuntament de Pradell
de la Teixeta pugui demanar a qualsevol operador de telecomunicacions les dades de
facturació i consum corresponents a l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, a fi que el
Consorci Localret pugui efectuar l’anàlisi de la despesa en comunicacions telefòniques,
de les infraestructures i en l’ús d’internet, per tal de dur a terme la redacció dels plecs
econòmic administratius i tècnics que han de regular la contractació d’aquells serveis;
havent-se d’interpretar aquesta autorització de la forma més àmplia possible.

Quart.-

Autoritzar una despesa aproximada de 5.000,00 euros.

Cinquè.-

Notificar aquest acord al Consorci Localret i al Servei d’Assistència Municipal de la
Diputació de Tarragona.
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5.

Aprovació de la 6a (ultima) certificació d’obra de la Societat 2a fase.

Atès que la certificació no ha estat preparada a temps, es proposa la seva aprovació pel proper Ple.
Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
6.

Aprovació de les modificacions al projecte de Millores a l’edifici polivalent de la societat

Vista l’actualització del projecte de les Millores de l’edifici polivalent La Societat, l’actualització de la
relació valorada, plànols, documentació presentada per l’arquitecte redactor del projecte d’obres.
El Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.-

Aprovar inicialment l’actualització del projecte d’obres de Millores a l’edifici polivalent La
Societat.

Segon.-

Publicar al BOPT la seva aprovació inicial per un termini de 30 dies, durant el qual es
podran presentar al·legacions.

Tercer.-

Que passat el termini d’exposició, en el supòsit que no s’hagin presentat al·legacions,
aquest s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’ulterior acord.

Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
7. Aprovació del Reglament de control horari i presència dels empleats públics de l’ajuntament
de Pradell de la Teixeta.
Vist el Reglament de control horari i presència dels empleats públics de l’ajuntament de Pradell de la
Teixeta.
El Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.-

Aprovar inicialment el Reglament de control horari i presència dels empleats públics de
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.

Segon.-

Publicar al BOPT la seva aprovació inicial per un termini de 30 dies, durant el qual es
podran presentar al·legacions.

Tercer.-

Passat el termini d’exposició, en el supòsit que no s’hagin presentat al·legacions,
publicar integrament el reglament al BOPT. Si es presentessin al·legacions aquestes
s’haurien de resoldre abans de la seva aprovació definitiva i publicació integra al BOPT.
La seva vigència començarà a partir de l’endemà de la seva publicació integra al BOPT.

Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
8. Sol·licitud de bestreta a Base Gestió d’ingressos locals.
Atenent a diverses actuacions realitzades per aquest Ajuntament, per les quals es mantenen obligacions
amb tercers de caràcter urgent.
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Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Sol·licita a BASE - Gestió d’Ingressos de Dret Públic de la Diputació de Tarragona, una
bestreta extraordinària per import de 42.356,67 euros.

Segon.-

Retornar/amortitzar la bestreta descrita abans del 31 de desembre de 2011.

Tercer.-

Facultar a BASE, perquè si a la data de fi d’exercici esmentada no ha estat amortitzat la
totalitat del deute, compensi qualsevol transferència a favor del nostre Ajuntament fins
saldar la totalitat del deute.

Quart.-

Traslladar el present acord a BASE - Gestió d’Ingressos de Dret Públic

Es sotmet a votació la proposta que resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
9.
APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT I L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA EN
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.
Antecedents:
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, atenent els principis rectors i els drets en l’àmbit dels
serveis socials establerts a l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, regula i ordena el sistema
de serveis socials en base a les competències exclusives en aquesta matèria.
Dins dels principis rectors del sistema públic de serveis socials, els quals han d’orientar les polítiques
públiques en aquest àmbit i, concretament, en relació als ens locals, cal fer esment especial als de:
Responsabilitat Pública, en el sentit que els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis i
assegurar la coordinació, el control i la continuïtat; Globalitat, donant resposta integral a les necessitats;
Subsidiarietat, que inclou els principis de proximitat i descentralització en la prestació dels serveis socials;
i Coordinació, amb els diversos sistemes del benestar social.
En la regulació de l’àmbit competencial i organitzatiu, la indicada Llei, disposa que correspon als
municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu que
les comarques supleixin els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències
pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis. També estableix que correspon als ens locals
supramunicipals, entre d’altres, promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de
l’atenció social especialitzada.
Pel que fa a la col·laboració de les administracions públiques, preveu que l’Administració de la Generalitat
i els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les
competències respectives, mitjançant els instruments que estableixen la legislació general de règim jurídic
i procediment administratiu i la legislació de règim local. En aquest sentit, ordena que la Generalitat ha
d’establir convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministrativa amb els ens locals
supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l’àmbit
territorial corresponent, la corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l’estabilitat dels serveis i
de llurs professionals. De la mateixa manera, la legislació de règim local, concretament l’article 191 del
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
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d’abril, disposa que l’Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir convenis o consorcis
sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i
cooperació econòmica, tècnica i administrativa. Fins aquest moment, el sistema de cooperació
interadministrativa amb els ajuntaments de més de vint mil habitants, els consells comarcals i altres
entitats locals supramunicipals s’instrumentava mitjançant convocatòries de subvencions resoltes amb la
subscripció de convenis de col·laboració per un període de quatre anys pel que fa al finançament de
l’atenció primària i amb protocols addicionals anuals als convenis per la resta de programes de serveis
socials i altres programes en l’àmbit del benestar social, com ara i de forma especial, programes en
matèria de família, programes d’acollida i integració de persones immigrades o programes d’inversions
destinades als allotjaments per a treballadors temporers, prèvia aprovació d’unes bases generals i
específiques que regien la formalització dels corresponents convenis.
La nova regulació i ordenació del sistema de serveis socials, en especial del sistema públic d’aquests
serveis, que s’ha produït amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, comporta una nova
concepció sobre els serveis socials i estableix unes obligacions a les Administracions públiques, previstes
a l’article 65 de la susdita llei, en el sentit que, aquestes, han de garantir l’accés universal als serveis
socials bàsics i l’accés universal a les prestacions de servei garantides i el finançament del mòdul social
d’aquestes prestacions.
L’article 60.5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que els municipis i els altres
ens locals han de consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis
socials de llur competència. D’altra banda, l’article 62.1 de l’esmentada llei, estableix que els ajuntaments
i l’Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, els programes i
projectes, el servei d’ajuda a domicili, i els altres serveis que es determinen com a bàsics.
El Departament d’Acció Social i Ciutadania han signat amb data 25 de juliol de 2008, el Contracte
Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar i família.
Els ajuntaments de la comarca han de participar en el cofinançament dels Serveis Socials que el Consell
Comarcal presta amb caràcter supletori dels ajuntaments de la comarca.
Vist el conveni marc de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Priorat i els
Ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, que en data 1 de desembre de 2010 en acord
plenari, aprova el Consell Comarcal del Priorat.
Fonaments de Dret:
1.- L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com un dels principis
rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació.
2.- El marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local s’assenyala
l’art. 55 de la Llei de Bases de règim local quan diu al seu apartat c) "prestar, en el seu àmbit propi, la
cooperació i assistència activa que les administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs
tasques". En el mateix sentit es pronuncia l’art. 144 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.
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3.- L’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, estableix el marc general pel qual es regulen els convenis de
col·laboració entre les administracions públiques i regula els termes que hauran d’incloure els instruments
que formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues administracions.
4.- L’art. 4.1. c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix que resten
fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a terme les
administracions públiques entre elles.
5.- L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat que les administracions públiques estableixin
mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per la prestació de serveis o pel
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès
comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada administració són les que es deriven de les
pròpies clàusules del conveni.
Es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar el conveni marc, i els seus annexos, de cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal del Priorat i l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta en matèria de
serveis socials.

Segon.-

Aprovar una aportació de 2.047,50 euros al finançament del servei d’atenció domiciliari
a Pradell de la Teixeta (inclou el servei d’ajuda a domicili i el servei de teleassistència).

Tercer.-

Delegar en l’Alcaldia la signatura de l’esmentat conveni.

Quart.-

Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Priorat als efectes oportuns.

10. Delegar en l’Alcaldia l’aprovació de l’última certificació de les obres del carrer Barranquet i la
Societat 2a fase.
A punt d’enllestir l’obra de Barranquet, i que la direcció tècnica de l’obra tingui preparada tota la
documentació per tal de justificar la finalització de la mateixa,
Es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Delegar en l’Alcaldia, l’aprovació de la última certificació de l’obra del carrer Barranquet,
i altra documentació que sigui necessària per justificar la finalització de l’obra.

Es sotmet a votació la proposta que resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
11.

Decrets i informes d’Alcaldia.

2010
Decret 72 de 8 novembre acceptació subvenció e-cataleg Diputació
Decret 73 de 11 de novembre de canvi de nom i expedició títols nínxols
Decret 74 de 11 de novembre desconnexió aigua Barceloneta
Decret 75 de 22 de novembre d’aprovació de certificació
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Decret 76 de 10 desembre d'atorgament de llicencia ambiental Jesús Fusté Bru
Decret 77 de 16 de desembre de liquidació de Taxa CEMENTIRI
Decret 78 de 16 de desembre d'inici expedient aprovació liquidació 2009
Decret 79 de 16 de desembre d'aprovació liquidació 2009
Decret 80 de 16 de desembre convocant ple Extraordinari
Decret 81 de 16 de desembre convocant compte general 2009
Decret 82 de 21 de desembre d'aprovació fres subvenció CAMINS 2010
2011
1 RESOLUCIÓ DE 7 DE GENER ATORGAMENT LLICÈNCIA AMBIENTAL XFB
Decret 2 de 20 de gener d'atorgament llicències d'obres
Decret 3 de 20 de gener de canvi de nom i expedició títols nínxols
Decret 4 de 21 de gener d'ordre d'enderrocament tanca NOU sn Eustaquio
Decret 5 de 25 de gener d’Assignació LOCAL ELECTORAL
Decret 6 de 31 de gener d'acceptació subvenció e-cataleg
Decret 7 de 1 de febrer d’aprovació de certificació
Decret 8 de 2 de febrer convocant ple Ordinari
12.

Precs i preguntes.

No hi ha precs i preguntes

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 Secretària, en dono fe.
La Alcaldessa,
Marta Amorós Guallarte

La Secretària,
Corona Díaz Salsench
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