ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 25 DE MARÇ DE 2015
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 3/2015
Dijous 25 de març del 2015
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
18:05 hores
18.53 hores

ASSISTEIXEN:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
Excusa la seva assistència: Sr. Roger Cabré Mas, regidor

No assisteix: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2015
1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 25 de febrer
de 2015.

2.

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

3.

Delegació de competència en Base Gestió d’Ingressos, de recaptació en via
executiva de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.

4.

Proposta d’acord d’adhesió a la 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)

5.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

6.

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 25 de febrer
de 2015.
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 25 de
febrer de 2015.
Sotmesa a votació, la proposta d’acta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia 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 26 de 25 de
febrer de 2015
Decret nº 27 de 26 de
febrer de 2015
Decret nº 28 de 27 de
febrer de 2015
Decret nº 29 de 27 de
febrer de 2015
Decret nº 30 de 12 de
març de 2015
Decret nº 31 de 12 de
març de 2015
Decret nº 32 de 12 de
març de 2015
Decret nº 33 de 13 de
març de 2015
Decret nº 34 de 25 de
març de 2015
Decret nº 35 de 13 de
març de 2015
Decret nº 36 de 13 de
març de 2015
Decret nº 37 de 17 de
març de 2015
Decret nº 38 de 17 de
març de 2015

D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA
DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES EN AIGUESD DE CONSUM HUMÀ
(ANALÍTIQUES AIGUA) - EXERCICI 2015
D’APROVACIÓ DE LOCAL ELECTORAL I D’ESPAIS PER A LA
REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA ELECTORAL A LES ELECCIONS
MUNICIPALS 2015
DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA NÚMERO 3/2015/LU EN
VIVIENDA FUERA DE ORDENACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE
DE APROVACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ICIO I OTROS TRIBUTOS
LOCALES DE LA LICENCIA URBANÍSTICA 3/2015/LU
DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ
DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY
(PLATGES I PISCINES) – ANUALITAT 2015
DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ
DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ
D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – ANUALITAT 2015
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES DE
FEBRER DE 2015 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES VIGENT
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PER AL MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE CALDERES DE GAS MUNICIPALS
DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE
LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA
– ANUALITAT
2015
DE
SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS – ANUALITAT 2015
DE INCOACIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ABANDONAMENT DE
RESIDUS ESPECIALS AL DOMINI PÚBLIC
D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
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Decret nº 39 de 17 de
març de 2015
Decret nº 40 de 17 de
març de 2015
Decret nº 41 de 17 de
març de 2015
Decret nº 42 de 20 de
març de 2015

D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 4/2015/LU
D’OBRES MENORS AL CARRER DE LA FONT 1
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE
LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 4/2015/LU
D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL 3/2015

3.
Delegació de competència en Base Gestió d’Ingressos, de recaptació en via
executiva de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LRBRL), en
el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26
de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix que les Administracions Públiques
prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres Administracions
poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de dret públic que els hi
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta
assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en quin
territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
dels restants ingressos de dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos en
la legislació.
En data 14 d’agost de 2008 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, l’abast
del qual es detallava en el corresponent acord de delegació.
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb la majoria
exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003, el Ple de
l’Ajuntament, ACORDA:
Primer.-

Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions
que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a
aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a
través dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i
condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels
articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL.
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- Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de l’Impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Segon.-

Aprovar, i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex 1 del conveni regulador
de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a
favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides.

Tercer.-

La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de desembre
de 2019, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre
anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin
deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una
antelació mínima de tres mesos.

Quart.-

La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels
imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la
prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos.

Cinquè-

Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona
s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autoorganització, per a la gestió
dels serveis atribuïts.

Sisè.-

Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva
part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.

Setè.-

Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta per la formalització
d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del
present acord.

Sotmesa a votació, la proposta d’acord resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

4.
Proposta d’acord d’adhesió a la 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)
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:
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Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

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

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

9,452549

6,301700

35,517224
21,893189
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
3.1A
25,588674
15,779848
3,618499
6.1
17,683102
8,849205
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

P4
0,000000
6,476148

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)
T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
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 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, 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.
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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, examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat,
amb l’acord favorable de la unanimitat dels regidors, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA
Primer.-

ADHERIR l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta a la segona 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 dotze mesos,
que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents
condicions econòmiques:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

128,231

104,533

71,364

149,737
171,804

88,478
133,442

153,119

68,202

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

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.

Segon.-

ASSABENTAR d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català
pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

Tercer.

NOTIFICAR aquest acord a Endesa Energia , SAU 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.
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5.

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
Llicència número
3/2015/LU
Llicència número
4/2015/LU

Contingut
Aprovació de la llicència urbanística 3/2015/LU en habitatge fora
d’ordenació en sòl no urbanitzable. Aprovada en data 27/02/2015
Aprovació de la llicència urbanística 4/2015/LU d’obres menors en
habitatge del Carrer la Font número 1. Aprovada en data 17/03/2015

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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ANNEX I
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública,
així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió
dels ingressos delegats.
La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.

APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:





IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
TAXES I PREUS PÚBLICS
1. Taxa de clavegueram
2. Taxa d’escombraries (amb eliminació i transport de residus)
3. Taxa de cementiri
4. Taxa per canaleres
5. Taxa de subministrament d’aigua
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
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c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de
les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:





IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
 TAXES I PREUS PÚBLICS
1. Taxa de clavegueram
2. Taxa d’escombraries (amb eliminació i transport de residus)
3. Taxa de cementiri
4. Taxa per canaleres
5. Taxa de subministrament d’aigua
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- QUOTES DE CONSERVACIÓ
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
- MULTES I SANCIONS
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
L’expedició de diligències d’embargament.
L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora i
costes.
La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de
les facultats delegades.
La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període executiu dels ingressos de dret públic.

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

APARTAT 4
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de l’aigua de
les quotes corresponents al cànon de l’agua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència Catalana
de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua de les corresponents declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les
declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes
administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.
L'ALCALDE DE
L'AJUNTAMENT DE
PRADELL DE LA TEIXETA

EL PRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DAVANT MEU,
EL SECRETARI GENERAL

DAVANT MEU,
LA SECRETÀRIA
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