ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 28 D’ABRIL DE 2014
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 4/2014
Dilluns 28 d’abril del 2014
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
09.10 hores
10.26 hores

ASSISTEIXEN:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
Excusen la seva assistència: Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
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 27 de març de 2014.

2.

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

3.

Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les Eleccions al
Parlament Europeu convocades pel Reial decret 213/2014, de 31 de març, d’acord
amb els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985.

4.

Proposta de modificació d’ordenança fiscal número 22, sobre intervenció
arquitectònica en façanes del municipi de Pradell de la Teixeta.

5.

Aprovació, si s’escau, de sol·licitud a la Gerencia Territorial del Cadastro del
Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas, per a l’aplicació del coeficient
d’actualització dels valors cadastrals per a 2015 i següents.

6.

Proposta de modificació de conveni del Consell Comarcal del Priorat per a la
prestació del servei tècnic municipal d’arquitectura.
Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2014, i que conté la
xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant
l’exercici 2013.

7.
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8.

9.

10.
11.

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)
Donar compte del Pla Pressupostari a Mitjà Termini corresponent al període 2014 2017, tramès al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en virtut d’allò
establert a l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
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:

1.
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 27 de març
de 2014.
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 27 de
març de 2014.
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 57, de 28 de
març de 2014

Decret nº 58, de 28 de
març de 2014
Decret nº 59, de 28 de
març de 2014
Decret nº 60, de 28 de
març de 2014

D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI
CORRESPONENT AL PERÍODE 2014-2017, TRAMÈS AL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN VIRTUD D’ALLÒ
ESTABLERT A L’ARTICLE 29 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL,
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 4/2014/LU DE
CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM A LA GRANJA LES BASSES
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE LA
LLICÈNCIA URBANÍSTICA 4/2014/LU DE CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM EN
SNU
DE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER A L’EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS
OBJECTE DE SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EXERCICI 2012 (PAM 2012)
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Decret nº 61, de 31 de
març de 2014
Decret nº 62, de 31 de
març de 2014

Decret nº 64, de 31 de
març de 2014

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES DE
MARÇ DE 2014 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES VIGENT
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE
CONSUM HUMÀ
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT PÚBLICA PER AL SERVEI DE SOCORRISME DE LA PISCINA D’ÚS
PÚBLIC
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT PÚBLICA PER AL CONTROL DE PLAGUES

Decret nº 65, de 28 de
març de 2014

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS
CULTURALS PER A L’ANY 2014

Decret nº 66, de 1
d’abril de 2014

APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA D’INSTAL.LACIÓ DE CAIXA
GENERAL DE PROTECCIÓ I EQUIP DE MESURA PER AL
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE L’EQUIPAMENT POLIVALENT DE LA
SOCIETAT

Decret nº 67, de 2
d’abril de 2014
Decret nº 68, de 2
d’abril de 2014
Decret nº 69, de 4
d’abril de 2014

DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS
CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ, EXERICI 2014
DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A GESTIÓ I FUNCIONAMENT
D’EQUIPAMENTS CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ, EXERICI 2014
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIO DEL CÀNON D’EXPLOTACIÓ DEL PARC
EÒLIC DEL TRUCAFORT, A CÀRREC DE LA SOCIETAT EÒLICA DE
L’ENDERROCADA S.A (SEESA), CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013
D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Decret nº 63, de 31 de
març de 2014

Decret nº 70, de 4
d’abril de 2014
Decret nº 71, de 4
d’abril de 2014
Decret nº 72, de 4
d’abril de 2014
Decret nº 73, de 4
d’abril de 2014
Decret nº 74, de 8
d’abril de 2014
Decret nº 75, de 8
d’abril de 2014
Decret nº 76, de 8
d’abril de 2014
Decret nº 77, de 10
d’abril de 2014
Decret nº 78, de 10
d’abril de 2014
Decret nº 79, de 24
d’abril de 2014

DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 5/2014/LU D’OBRES
MENORS AL CARRER MAJOR, 22
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE LA
LLICÈNCIA URBANÍSTICA 5/2014/LU D’OBERS MENORS AL CARRER
MAJOR 22
DE PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE
L’ADMINISTRACIÓ A LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU
DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 6/2014/LU DE REFORMA
INTERIOR EN HABITATGE
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE LA
LLICÈNCIA URBANÍSTICA 6/2014/LU DE REFORMA INTERIOR
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SÒL,
SUBSÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA CORRESPONENT A VITOGAS
ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL, PER A L’EXERCICI 2013
DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 7/2014/LU D’OBRES
MENORS A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 6
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE LA
LLICÈNCIA URBANÍSTICA 7/2014/LU
D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DE PLE ORDINARI
4/2014
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Donar compte dels informes aprovats
25 de març de 2014

26 de març de 2014

Informe tècnic sobre la sol·licitud de construcció de magatzem situat al polígon
5, parcel·la 58. Autora: Maria Pau de Francisco Martínez, Arquitecte tècnic dels
Serveis Tècnics del Consell Comarcal Priorat.
Informe jurídic de secretaria-intervenció municipal sobre el Pla Pressupostari a
Mitjà Termini corresponent al període 2014-2017, a trametre al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en virtut d’allò establert a l’article 29 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera. Autor: Josep Guillén Viñas.

3.
Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les Eleccions al
Parlament Europeu convocades pel Reial decret 213/2014, de 31 de març, d’acord
amb els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985.
Atès que s’han convocat Eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig de 2014, mitjançant
Reial Decret 213/2014, de31 de març, publicat al BOE de 1/04/2014 (núm.79).
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de
constituir el dia 25 de maig de 2014, per a les eleccions al Parlament europeu 2014, convocades
pel Reial decret 213/2014, de 31 de març.
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs
que per a cadascuna s’indica:
CÀRREC A LA
MESA
Titulars

1r
COGNOM

2n
COGNOM

President/a: Sr.Sra.
1r Vocal: Sr. Sra.
2n Vocal: Sr. Sra.

BERTRAN
BENAIGES
VAQUÉ

AMORÓS
FARNÓS
CERVERA

SIXTO
TERESA
BENJAMÍN

CABRÉ
AUVÍ
VAQUÉ
CABRÉ
FUSTÉ
AULESTIA

MAS
GUASCH
PIÑOL
BARBERÀ
BENAIGES
ELENA

ROGER
JORDI
XAVIER
MARIA ANTÒNIA
XAVIER
CRISTIAN

NOM

DNI

Suplents
1r de President/a:
2n de President/a:
1r de 1r Vocal:
2n de 1r Vocal:
1r de 2n Vocal:
2n de 2n Vocal:

També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona de Reus, mitjançant
certificat acreditatiu del mateix.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.
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4. Proposta de modificació d’ordenança fiscal número 22, sobre intervenció
arquitectònica en façanes del municipi de Pradell de la Teixeta
De conformitat amb el que es disposen els articles 178 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 arts. 63 a 66 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es
proposta l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal número 22, sobre intervenció
arquitectònica en façanes del municipi de Pradell de la Teixeta, el text resultant del qual és el que
s’exposa a l’annex d’aquesta acta.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents acords:

Primer.-

Segon.-

Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 22, sobre
intervenció arquitectònica en façanes del municipi de Pradell de la Teixeta, en els
termes de l’apartat expositiu.
Sotmetre l’acord provisional a informació pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial
de la província, taulell d’anuncis municipal i espai web municipal
(http://www.pradelldelalteixeta.cat), pel termini de 30 dies, per tal que es puguin
presentar reclamacions i suggeriments, considerant-se definitivament aprovada en
cas que no es presentin reclamacions.

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

5. Aprovació, si s’escau, de sol·licitud a la Gerencia Territorial del Cadastro del
Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas, per a l’aplicació del coeficient
d’actualització dels valors cadastrals per a 2015 i següents.
En aplicació de l’article l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat
pel Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, estableix que l’actualització de valors cadastrals
podran ser modificats per les lleis de pressupostos de l’Estat mitjançant l’aplicació de coeficients,
que podran ser diferents per a cadascun dels grups de municipis que s’estableixin
reglamentàriament, o per cada classe d’immobles.
Atès que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta es troba dins els requisits per a sol·licitar
l’aplicació dels coeficients previstos, per part de l’Alcaldia es proposa a votació els següents
acords,
Primer.-

Aprovar la sol·licitud a la Gerencia Territorial del Cadastro del Ministerio de
Hacienda i Administraciones Públicas d’aplicació del coeficient d’actualització dels
valors cadastrals dels béns immobles urbans del terme municipal, que estableixi a
aquest efecte la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015 i anys
successius, prèvia apreciació pel Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas de la concurrència dels requisits legalment establerts.
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Segon.-

Notificar aquest acord a la Direcció General del Cadastre de la Delegació Provincial
de Tarragona del Ministeri d’Economia i Hisenda.

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

6. Proposta de modificació de conveni del Consell Comarcal del Priorat per a la
prestació del servei tècnic municipal d’arquitectura.
Atès que en data 28 de novembre de 2013, en sessió del ple ordinària número 11/2013, es va
aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta al conveni marc de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Priorat i els ajuntaments de la comarca, per a la prestació dels serveis
tècnics d'assistència, assessorament i informe en matèria urbanística. Atès que cal modificar el
punt cinquè del conveni aprovat.
Atès que el Consell Comarcal del Priorat ha aprovat en sessió del ple celebrada el dia 28 de
gener de 2014, la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del
servei d'assistència tècnica als ens locals de la comarca del Priorat.
Atès que l’ajuntament de Pradell de la Teixeta no disposa dels mitjans materials i econòmics per
mantenir el lloc de treball de tècnic municipal en arquitectura.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 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.
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.
Els articles 25.1.c) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableixen que corresponen a la
comarca les funcions d'assistència i cooperació als municipis, i que aquesta podrà exercir
les competències i funcions que els municipis li deleguin o li encarreguin la gestió,
sempre acompanyat de la transferència del recursos necessaris per poder exercir-les.
L’article 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.

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

L’article 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.
L’article 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.
L'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel qual s'estableix que els
òrgans administratius de les entitats de dret públic poden encarregar, per raons d'eficàcia, a
òrgans o entitats de la mateixa o diferent administració la realització d'activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la seva competència, en igual sentit s’expressa l’article 10 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
En conseqüència, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció de la següent acord,
Primer.-

Aprovar la modificació de l’acord d’adhesió de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta
al conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i els
ajuntaments de la comarca, per a la prestació dels serveis tècnics d'assistència,
assessorament i informe en matèria urbanística, que figura com annex al present
acord.

Segon.-

Facultar l’Alcalde, Sr. Miquel Cabré Just, per a la signatura del conveni marc davant
el Consell Comarcal del Priorat.

Tercer.-

Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Priorat als efectes de la
formalització de la signatura del conveni marc aprovat.

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

7. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2014, i
que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a
terme durant l’exercici 2013.
Els serveis municipals han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal
d’habitants referida a l’1 de gener de 2014, que recullen el resultat de les actuacions dutes a
terme durant l’exercici 2013.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
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d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2014.
De conformitat amb els articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la
qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció
General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions
tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, sotmesa a votació del Ple, per unanimitat dels regidors presents, ACORDA:
Primer.-

Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2013, i que conté la
xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant
l’exercici 2013. El resum que s’aprova és el següent:

RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL DE PRADELL DE LA TEIXETA
Càlcul segons data de variació: 31/12/2013
Homes

Homes %

Dones

Dones %

Total
població

Total
Població %

81

44,75

100

55,25

181

100

Segon.-

Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2013, que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants
empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa
la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual
del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.

8. 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)
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:
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

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

P2

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)

P3
9,452549

6,301700

35,517224
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.(*)
3.1A
6.1

P1
25,588674
17,683102

P2
15,779848
8,849205

P3
3,618499
6,476148

P4
0,000000
6,476148

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
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 ENERGÍA (€/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 25 d’abril de 2013 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a
l’Acord marc de subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa Energia SAU.
Quart.En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat 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,
la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena
del PCAP.
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FONAMENTS DE DRET
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.
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.
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.
Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
D’acord amb el que disposa l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de
règim local sobre les atribucions de competències a l’Alcaldia.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest Ajuntament, ACORDA:
Primer.-

Que el municipi de Pradell de la Teixeta prorroga l’adhesió a 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 2014 al 31 de març de 2015, amb les següents condicions
econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

124,728

102,204

68,810

146,765
170,272

85,693

124,107
148,832

57,995

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.
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9.
Donar compte del Pla Pressupostari a Mitjà Termini corresponent al període
2014 - 2017, tramès al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en virtut
d’allò establert a l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Per part de l’òrgan de Secretaria municipal es procedeix a donar compte de l’informe sobre el
compliment del Pla pressupostari a mitjà termini corresponent al període 2014-2017, que queda
transcrit a l’annex d’aquesta acta, i de la qual se’n dóna compte al Ple.

10. 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 4/2014/LU
aprovada en data 28-03-2014
Llicència número 5/2014/LU
aprovada en data 04-04-2014
Llicència número 6/2014/LU
aprovada en data 08-04-2014
Llicència número 7/2014/LU
aprovada en data 10-04-2014

Contingut
Aprovació de la llicència urbanística 4/2014/LU, de
“Construcció d’un magatzem per a la recepció d’ous
incubables a la Granja Les Basses”, a la Granja Les Basses,
ubicada al polígon 5, parcel·la 58.
Aprovació de la llicència urbanística 5/2014/LU de
“Arranjament de la canal malmesa de la teulada. Substitució de la
canal”, a la construcció del Carrer Major, 22
Aprovació de la llicència urbanística 6/2014/LU, de “Reforma
interior d’un habitatge unifamiliar” al Carrer Barceloneta, 8

Aprovació de la llicència urbanística 7/2014/LU, de
“Substitució de la fusteria dels balcons”, a l’habitatge de la Plaça
de l’església, 6.

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

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

ANNEX 1
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA EN FAÇANES
DEL MUNICIPI DE PRADELL DE LA TEIXETA
PREÀMBUL
En el marc de les polítiques de rehabilitació que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta ha
desenvolupat, s’ha donat sempre una importància especial al municipi, pel seu interès històric,
patrimonial i humà. Un dels vessants de la rehabilitació que ha merescut una atenció especial,
tant en les actuacions municipals com en les mesures de foment autonòmiques, han estat les
façanes dels edificis, sobretot àrees delimitades amb la voluntat, de frenar degradacions de
zones específiques, i recuperar el patrimoni arquitectònic.
Això es fa explícit en els objectius de rellançar el potencial residencial del municipi, mitjançant la
millora de l’espai públic: la definició d’una carta de colors; la redacció i divulgació de la normativa
tècnica, i la definició d’àmbits preferents i creació d’un sistema d’ajuts.
Aquesta ordenança vol materialitzar les condicions cromàtiques i els criteris tècnics per a la
intervenció de les façanes del municipi.
L’objectiu de l’ordenança no és només estètic sinó que és primordialment tècnic, i cerca la
qualitat de les intervencions de restauració. Així considera imprescindible que hi hagi una
responsabilitat tècnica en aquestes actuacions i, a més, incorpora consideracions finals sobre els
criteris tècnics recomanables segons els materials i patologies més habituals.
L’ordenança pretén ser, tanmateix, moderada en la seva exigibilitat, aplicant-se a les actuacions
de restauració integral i parcial.

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
1.1
La present ordenança regula les condicions cromàtiques i els criteris tècnics per a la
intervenció arquitectònica en les façanes de l’àmbit territorial municipal.
1.2
Com Annex I, s’adjunta la Carta de colors.
Article 2
Estan subjectes a aquesta Ordenança totes les intervencions en les façanes d’edificis.
Els tipus d’intervenció es classifiquen en:
a.
Manteniment ordinari: Obres de reparació parcial que només comporten actuacions
puntuals en algunes parts o elements de la façana.
b.
Restauració integral: Obres de renovació que afectin als colors i materials al renovar tot
el revestiment. Són les actuacions que impliquen la intervenció en la majoria d’elements
de la façana.
c.
Reestructuració total: Actuacions de nova planta o substitució que impliquin la projecció
d’una façana nova.
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Article 3
Les plantes baixes d’edificis amb establiments comercials hauran de rebre el mateix tractament
de façana, en quan a l’ús de colors, materials i tècniques, en la que es troba integrada.
Article 4
Les façanes amb decoració complexa, esgrafiats i decoracions, les hauran de respectar amb l’ús
de colors, materials i tècniques segons aquesta ordenança.
Article 5
Les façanes amb ràfecs o barbacanes, pintades i decorades, les hauran de respectar amb l’ús de
colors, materials i tècniques segons aquesta ordenança.
Article 6
Les façanes amb denominació o numeració antiga de carrer, pintades i decorades, les hauran de
respectar amb l’ús de colors, materials i tècniques segons aquesta ordenança.

CAPÍTOL II
ACTUACIONS D’INTERVENCIÓ CROMÀTICA, TEXTURES I ACABATS
Article 7. La carta de colors
La carta de colors es desglossa d’acord amb els diferents elements arquitectònics de la façana:
a.
Paraments:
Es contemplen els següents colors per aplicar en els revestiments de les façanes com a color
principal del parament:
Cigró.
Terracota.
Totxo.
Ametlla.
Beix.
Terra.
Teula.
Argila.

Ral 1002
Ral 8025
Ral 8003
Ral 8008
Ral 1001
Ral 8028
Ral 3033
Ral 8004

b.
Complements:
Els complements són els que corresponen als elements i cossos sortints de la façana i altres
elements arquitectònics secundaris: emmarcaments, ràfecs o barbacanes, lloses, etc. En
aquesta categoria s’hi contemplen els següents colors per aplicar com a color puntual del
parament, i que es referencien continuació:
Blau Jujol.
Vermell Òxid.
Cigró.
Terracota.
Totxo.
Ametlla.

Ral 5007
Ral 3009
Ral 1002
Ral 8025
Ral8003
Ral 8008
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Beix.
Terra.
Teula.
Argila.

Ral 1001
Ral 8028
Ral 3033
Ral 8004

c.
Fusteria:
Es contemplen els següents colors per aplicar a elements de fusteria com portes, balconeres,
finestres i persianes:
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8028
RAL 8024
Imitació de fusta fosca
Persiana de corda de fusta
d.
Serralleria:
Es contemplen els següents colors per aplicar a elements de Serralleria com baranes i altres
elements metàl·lics que formen part de la composició de la façana:
RAL 8019
RAL 9011
RAL 9017
Article 8. Combinacions cromàtiques
Els colors de l’article anterior es poden combinar lliurement entre ells, respectant les regles
següents:
a.
El color del parament d’una façana no podrà coincidir amb cap dels colors dels
paraments de les façanes confrontants.
b.
Per als complements només es pot utilitzar un color per façana, llevat que es justifiqui la
necessitat d’utilitzar-ne més d’un.
c.
La fusteria haurà de ser tota del mateix color, incloses persianes.
d.
Els tendals i protectors solars seran de roba de color groc o torrats.
e.
Els rètols dels establiments s’integraran en les obertures de les plantes baixes sense
sobresortir del pla de façana, no podran ser lluminosos i la seva alçada màxima serà d’un 20%
del forat on s’encabeixin. Es vetllarà especialment per la integració dels focus d’enllumenat si n’hi
ha.
f.
Les canals i els baixants hauran de ser de metall, PVC pigmentat, imitació coure o
ceràmics.
g.
El tractament de les mitgeres es farà amb acabat arrebossat o amb envà pluvial a partir
de plaques llises (no admetent-se la placa ondulada). En ambdós casos l’acabat cromàtic es farà
amb el color dominant o complementari que s’hagi aplicat a la façana principal de l’edifici.
h.
No és permès la col·locació d’antenes de qualsevol tipus a les façanes principals i
posteriors.
i.
Els aparells d’aire condicionat hauran d’estar revestits de xapa oxidada .
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Article 9. Mesures de control de la intervenció en façanes
La sol·licitud de llicència d’obres es farà amb la documentació que sigui preceptiva segons
l’ordenança municipal vigent. S’exigirà la intervenció de tècnic competent per a les actuacions de
restauració integral o reestructuració total de les façanes incloses en l’àmbit d’aquesta
Ordenança, excepte en aquells casos d’obres que per la seva provisionalitat o altres raons
excepcionals, degudament justificades, es consideri desproporcionada l’exigència d’aquesta
intervenció. En la sol·licitud de llicència s’hi especificaran els colors a emprar, amb referència a la
carta de colors i amb la justificació de la seva tria i de la naturalesa dels materials a utilitzar. El
projecte d’intervenció arquitectònica, a més de fer constar les referències al tractament cromàtic i
dels materials d’acabat ha d’especificar amb claredat les solucions adequades per amagar o bé
integrar en l’arquitectura, el pas d’instal·lacions de serveis (tubs, cablejat i comptadors) que
inevitablement hagin de passar per l’exterior de la façana. En tots els casos es realitzaran
mostres de control a la façana abans de procedir a la intervenció definitiva per tal que els serveis
tècnics municipals puguin comprovar l’adequació al projecte i la seva idoneïtat.
Article 10. Materials: Textures i Acabats
a.
Pedra:
No s’admeten operacions de repicat extensiu i sistemàtic dels revestiments per tal de deixar el
mur vist. Sols s’admetrà el repicat per deixar la pedra vista que tinguin carreus escairats per anar
vistos i en elements específics com emmarcaments d’obertures, lloses de balcó, sòcols, ràfecs i
elements puntuals en general. L’acabat ha de respectar l’original, no s’admet el buixardat.
b.
Arrebossats:
En les obres de restauració i manteniment de la façana s’haurà de verificar el seu estat de
conservació (que no tingui disgregació o bosses de descohesió) abans d’aplicar res damunt.
L’arrebossat respectarà la tècnica i acabat utilitzats originalment prescindint del ciment a favor de
la recuperació de la pràctica tradicional.
c.
Estucs:
En les intervencions prevaldrà el criteri del manteniment i la recuperació dels estucs tradicionals
encara que acolorits en massa respectant les textures i acabats existents. En les façanes que es
segueixin utilitzant, s’admeten les múltiples varietats d’acabats (lliscat, raspat, desbastat).
d.
Esgrafiats:
Caldrà conservar –restaurant o reproduint- els esgrafiats de les façanes, documentant els motius
i models existents. Els casos més senzills corresponen a paraments imitant carreus. També hi ha
façanes amb esgrafiats que reprodueixen models vegetals. S’admetran altres possibilitats i nous
dissenys en intervencions del tipus “reestructuració total” o “adequacions fora d’ordenació”.
e.
Pintures:
Dins del camp de les pintures per a paraments, es podran utilitzar quan es tracti d’intervencions
en façanes ja pintades o arrebossades. Caldrà assegurar la seva cohesió i adequació cromàtic
abans de procedir al seu repintat i sempre tindran un acabat llis i mate.
f.
Emmarcaments i complements:
Es mantindrà i restaurarà la pedra existent. Cas de no tenir emmarcaments, es podrà fer un
remarcat d’una amplada de 15 a 20 cm d’un color complementari amb pintura o amb un estuc
sobresortit del pla de façana.
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No es permetrà l’emmarcament amb aplacats de pedra o material ceràmic, com tampoc la
utilització de blocs de pedra i maó vist.
g.
Fusteria:
En la substitució de la fusteria o proteccions s’utilitzarà fusta natural pintada dels colors de la
carta de fusteria. Alternativament s’admetrà fusteria d’alumini o PVC lacada acabat mat amb els
colors de la carta de fusteria. No s’admetran persianes de caixa enrotllables sobresortides
respecte la fusteria. Per a la fusteria de fusta l’acabat serà a base de pintures a l’oli o esmalts
sintètics d’acabat setinat (60% brillantor). Sols s’admetran vernissos incolors com a elements de
protecció de fusta estructural
h.
Serralleria:
Cal intentar mantenir els elements existents, realitzant les reproduccions sols d’elements
imprescindibles, mitjançant massissos de ferro (fos o forjat). Els metalls no fèrrics (zinc, plom,
coure, bronze) sols s’admetran en elements especials (desguàs, cobertes, etc., o per reproducció
d’elements ornamentals existents.
i.
Sòcol:
Es permetrà l’ús de pedra, amb peces senceres i acabats buixardats.

CAPÍTOL III
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 11
La vulneració de les previsions normatives d’aquesta Ordenança es considerarà infracció
urbanística d’acord amb la tipificació prevista a la normativa sectorial.
Article 12
Per analogia amb la normativa urbanística, es consideraran responsables de les infraccions el
promotor de les obres, els facultatius que hi hagin intervingut, el constructor i el propietari de
l’edificació.
Article 13
Els expedients sancionadors es tramitaran segons el que estableix el Decret 278/1993 de 9 de
novembre sobre Procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat, d’aplicació supletòria als ens locals.
Article 14
Les sancions previstes són les següents:
Sancions lleus: la no utilització dels colors previstos en la carta de colors d’aquesta ordenança.
Sancions greus: incompliment de l’ordenança en quan a l’ús de materials.
Sancions molt greus: destrucció o enderroc de la façana.
Sancions lleus: fins a 750 €
Sancions greus: fins a 1.500 €
Sancions molt greus: fins a 3.000 €
El règim de sancions serà el que dicta l’ordenança, llevat que sigui aplicable el quadre de
sancions establert per la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els edificis inclosos en l’àmbit d’aquesta Ordenança que estiguin sotmesos a un règim especial
de protecció en virtut de catàlegs específics de protecció històrica, arquitectònica o ambiental,
restaran exclosos del compliment de les seves disposicions, si esdevenen contràries o
incompatibles amb les determinacions específiques de cadascun d’ells establertes en els
catàlegs abans esmentats.
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ANNEX 2
CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT I ELS
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS
D'ASSISTÈNCIA, ASSESSORAMENT I INFORME EN MATERIA URBANÍSTICA.
Falset, a 10 de desembre de 2013.

COMPAREIXEN
D’una banda, l’Il.lm. Sr. Joan Carles Garcia Vaqué, de qui s’omet el detall de les seves
circumstàncies personals perquè compareix com a president del Consell Comarcal del Priorat i
en el seu nom i representació.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Miquel Cabré Just , de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies
personals perquè compareix com a alcalde-president de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
I, d’altra, el Sr. Arturo González i Benet, secretari del Consell Comarcal del Priorat.

ACTUEN
L’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Vaqué, en virtut de la competència que li atorgar l’article 13.1.a)
del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, i facultat per aquest acte, per acord de Junta de
Govern de data _________, certificació del qual s’adjunta al present conveni.
L’Il·lm. Sr. Miquel Cabré Just , en virtut de la competència que li atorgar l’article 55.1.a) 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 especialment facultat per aquest acte, per acord de ple de
l’ajuntament de Pradell de la Teixeta número 11/2013 de data 28 de novembre de 2013,
certificació del qual s’adjunta al present conveni.
El Sr. Arturo González Benet, secretari del Consell Comarcal del Priorat, en qualitat de fedatari
públic, en virtut de la competència que li atorga l’article 2.h) del RD 1174/87, de 18 de setembre,
autoritza el present document.

FETS:
1.- El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Priorat, preveu en la seva fitxa
20.2, la prestació per part de la Comarca, d’un servei d’assessorament i assistència als ens
locals de la comarca, entre altres, en matèria urbanística.
2.- El Consell Comarcal del Priorat té subscrit un conveni amb la Diputació de Tarragona,
mitjançant el qual, el Consell Comarcal del Priorat presta el servei d’assistència de primer nivell
als municipis de la comarca en matèria urbanística.
3.- L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, per les seves característiques, no disposa dels mitjans
materials i econòmics per mantenir el lloc de Tècnic Municipal.
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4.- L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, amb data 28 de novembre de 2013, ha sol·licitat
d’aquest Consell Comarcal del Priorat la prestació del servei d'assistència per l'assessorament i
informe en matèria urbanística per part dels tècnics del Consell Comarcal de la 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.
3.- Els articles 25.1.c) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableixen que corresponen a la
comarca les funcions d'assistència i cooperació als municipis, i que aquesta podrà exercir les
competències i funcions que els municipis li deleguin o li encarreguin la gestió, sempre
acompanyat de la transferència del recursos necessaris per poder exercir-les.
4.- 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.
5.- 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.
6.- 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.
7.- L'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, pel qual s'estableix que els òrgans administratius
de les entitats de dret públic poden encarregar, per raons d'eficàcia, a òrgans o entitats de la
mateixa o diferent administració la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis
de la seva competència, en igual sentit s’expressa l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Reconeixent-se mútuament capacitat legal per signar aquest conveni, ambdues parts:
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CONVENEN:
Primer.El Consell Comarcal del Priorat prestarà els serveis tècnics
urbanístics a l'ajuntament de Pradell de la Teixeta a partir de la data de signatura d'aquest
conveni.
Segon.Les funcions que desenvoluparan els serveis tècnics urbanístics seran les
pròpies del càrrec de tècnic municipal, com són la d'informar les llicències d'obres, informes
de compatibilitat urbanística, informes d'expedients de planejament general, així com els
informes urbanístics sol·licitats per l'ajuntament. Per portar a terme aquestes tasques el tècnic
encarregat haurà de tenir accés als expedients i a la documentació necessària, i a la xarxa
informàtica específica per al seu desenvolupament, d'acord amb la Llei 15/1999 de protecció de
dades de caràcter personal. Dels informes redactats se'n faran dues còpies, una per l'ajuntament
i una per l'Àrea dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat.
Tercer.El càlcul del preu públic d’aquest servei es calcularà d’acord amb l’establert en l
l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis d'assistència tècnica per
part del Consell Comarcal del Priorat als ens locals de la comarca del Priorat .
Quart.L'ajuntament de Pradell de la Teixeta farà efectiva a la tresoreria del Consell
Comarcal les aportacions econòmiques assenyalades en la base anterior de manera trimestral,
segon nota de càrrec emesa, que inclourà també altres serveis que s’hagin pogut prestar
subjectes a l’Ordenança reguladora del preu públic corresponent a la prestació dels serveis
tècnics prestats pel Consell Comarcal del Priorat a les entitats locals.
Cinquè.El Consell Comarcal del Priorat es compromet a prestar el esmentats serveis pel
seus tècnics de forma presencial a l'ajuntament de Pradell de la Teixeta, durant 5 hores
mensuals. La data de prestació del servei es fixa en el primer i tercer dimecres de cada
mes. Ambdues parts comunicaran qualsevol modificació que vulguin introduir tant en l'horari com
en el dia en què s'efectua el servei. Aquestes modificacions queden supeditades a la pròpia
organització de l'Àrea de Serveis Interns del Consell.
Sisè.La vigència del conveni és indefinida. Qualsevol de les parts podrà
unilateralment rescindir el conveni mitjançant acord plenari; acord que haurà de ser comunicat a
l'altra part abans del dia 1 d'octubre per tal que tingui efectes la rescissió en data 31 de
desembre de l'anualitat en que es pretengui deixar sense efecte el conveni i l'assistència tècnica.
Setè.Seran causes de resolució del present conveni, a més de les causes generals
aplicables, l'incompliment de qualsevol dels pactes del conveni, amb la denúncia prèvia d'una de
les parts.
I, en prova de conformitat, i amb la voluntat de complir-lo, les parts signen aquest document, en
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data senyalada “ut supra”.
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ANNEX 3
1. IDENTIFICACIÓ
Assumpte: INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT
DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI CORRESPONENT AL PERÍODE
2014 - 2017
Autoria: JOSEP GUILLÉN VIÑAS, secretari interventor acctal., emeto el següent informe en
virtut d’allò establert a l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, pel qual és d’obligat compliment la comunicació de les
dades del Pla Pressupostari a Mitjà Termini corresponent al període 2014-2017, en el que
s’emmarcaran els Pressupostos anuals d’aquest ajuntament.
Òrgan al qual s’adreça: Alcalde de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, Sr. Miquel Cabré Just.
Caràcter: Facultatiu i no vinculant
2. ANTECEDENTS
2.1. L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta ha elaborat el pla pressupostari a mig termini, de
conformitat amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), amb un horitzó temporal de tres anys que permet fer compatible l’execució
dels pressupostos del període, amb el principi d’anualitat pel qual es regeix la seva aprovació i
execució anual, garantint alhora una programació pressupostària coherent amb els objectius
d’estabilitat, la regla de la despesa i l’objectiu del deute.
2.2. Entitats que componen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb el sistema
europeu de comptes nacionals i regionals.
2.2.1. Agents que constitueixen l'Administració local.
Segons estableix l’article 2.1 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera ("Corporacions Locals" en comptabilitat nacional):
a)
b)
c)

Entitat local matriu: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Organismes Autònoms dependents de l’entitat local matriu: No existeixen.
Ens públics vinculats o dependents de l’entitat local matriu que prestin serveis o produeixin
béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials: No figuren.

2.3. El pla pressupostari a mig termini determina:
2.3.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
2.3.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la
seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
2.3.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
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2.3.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.
2.4. Els plans pressupostaris a mig termini hauran de ser aprovats i s'hauran de remetre per
l'entitat local al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb
signatura electrònica.
A l'annex 1 es relacionen els ingressos i despeses del període 2015 - 2017, partint de la previsió
de la liquidació de l’exercici 2014 i també tenint en compte l’últim exercici pressupostari liquidat.

3. FONAMENTS DE DRET
3.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial en el sector públic, estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la
despesa. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys.
Aquest mateix article regula els paràmetres que com a mínim han de contenir i dels quals s'ha fet
menció a l'epígraf 2.3.
3.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els marcs pressupostaris a
mig termini en els que s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.
3.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el
supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de
l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net
sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a
destinar a la reducció de deute.
La nova disposició addicional sisena de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de
20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir quan es tracti
d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del
deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig
de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el
percentatge de superàvit necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a què
l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat nacional.
A la mateixa disposició, s'estableixen, per a l'any 2014, les consideracions a tenir en compte en
relació a la distribució d'aquest superàvit.
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4. CONCLUSIONS
4.1.
El pla pressupostari a mitjà termini (període 2014-2017) elaborat per aquesta entitat local
compleix amb els principis d’estabilitat pressupostària, amb la regla de la despesa i amb
l'objectiu del deute públic, atès la normativa vigent, ja que:
4.1.1.

En relació al compliment de l'objectiu de l’estabilitat pressupostària, els exercicis
2014, 2015, 2016 i 2017 disposen d’una capacitat de finançament de 16.240,16 €,
22.499,64 €, 22.238,64 € i 22.483,42 € respectivament, segons el detall que figura a
l'annex 2.

4.1.2.

La regla de la despesa es determina en els marges següents: 7.145,08 € al 2015;
3.916,56 € al 2016 i -1.604,97 € al 2017, atès el quadre resum que es relaciona a
l'annex 3.

4.1.3.

La previsió del nivell de deute viu pels exercicis que configuren aquest pla
pressupostari a mig termini dóna: 186.899 € que corresponen a un 68,53% dels
ingressos corrents del 2014; 163.747 € que corresponen al 59,45% dels ingressos
corrents del 2015; 140.335 € que corresponen al 50,95% dels ingressos corrents del
2016; i 117.183 € que corresponen al 41,71% dels ingressos corrents del 2017.
S'adjunta el quadre resum amb els càlculs corresponents a l'annex 4.

Per tot això, informo favorablement del mateix, a Pradell de la Teixeta (Priorat), a 26 de març de
2014.
L’ Interventor acctal. municipal,
Signa, JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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ANNEX 1 : Ingressos i despeses per al període 2014-2017.

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2015
79.891
3.030
70.700
114.036
7.797
275.454
0
20.000
20.000
0
0
0
295.454

PREVISIÓ
2016
79.891
3.030
70.700
114.036
7.797
275.454
0
116.538
116.538
0
0
0
391.992

PREVISIÓ
2017
81.489
3.091
72.114
116.317
7.953
280.963
0
100.000
100.000
0
0
0
380.963

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Amortització ordinària
Amortització LOEPSF
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2015
75.649
148.033
8.596
4.394
236.671
35.632
0
35.632
0
23.152
16.240
23.152
23.152
295.454

2016
76.405
149.513
7.862
4.437
238.218
130.623
0
130.623
0
23.152
22.500
23.412
23.412
392.253

2017
77.934
152.503
7.123
4.526
242.086
115.725
0
115.725
0
23.152
22.239
23.152
23.152
380.963

2015
Resultat pressupostari
+Crèdits gastats finançats
amb romanent de
tresor.desp.grals.
+Desviacions de
finançament negatives de
l'exercici
-Desviacions de
finançament positives de
l'exercici
Resultat pressupostari
ajustat

-0,02

2016
-260,70

2017

0,00

260,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,02

0,14

0,45

0,45
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ANNEX 2 : Compliment de l'objectiu de l'estabilitat pressupostària.

CAPACITAT DE
FINANÇAMENT

2014

2015

2016

2017

16.240,16

22.499,64

22.238,64

22.483,42

ANNEX 3 : Compliment de la regla de la despesa.

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7
Suma de despeses no financeres
(Cap. 1 a 7)
Interessos del deute
Subvencions
-Despeses finanç amb superàvit
Ajustos
Despesa computable
coeficient
Despesa * coeficient
+ variacions normatives recaptació
- variacions normatives recaptació
= despesa màxima ex. següent (1)
+ Despeses 1 a 7
- interessos
- subvencions
-Despeses finanç amb superàvit
+ / - ajustos SEC
= despesa computable (2)
Compliment (1)-(2)

del 2013 al 2014 del 2014 al 2015 del 2015 al 2016 del 2016 al 2017
2013
2014
2015
2016
93.960,19
74.900,00
75.649,00
76.405,49
139.800,16
146.567,00
148.032,67
149.513,00
10.037,13
9.200,00
8.595,56
7.861,65
1.680,97
4.350,00
4.393,50
4.437,44
130.399,31
151.800,00
35.632,00
130.623,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.877,76
7.086
90.093
0,00
278.699,18
1,015
282.879,67
0
0,00
282.879,67
2014
386.817,00
7.013,97
130.973,00
0,00
248.830,03
34.049,64

386.817,00
7.014
130.973
0
0,00
248.830,03
1,017
253.060,14
0,00

272.302,73
6.388
20.000
0
0,00
245.915,06
1,019
250.587,45
0

368.840,57
5.632
116.538
0
0,00
246.670,89
1,019
251.357,64
0

0,00
253.060,14
2015
272.302,73
6.387,67
20.000
0
0,00
245.915,06

0
250.587,45
2016
368.840,57
5.632
116.538
0
0,00
246.670,89

0
251.357,64
2017
357.810,91
4.848
100.000
0
0,00
252.962,61

7.145,08

3.916,56
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-1.604,97

ANNEX 4 : Compliment de l'objectiu del deute viu.
Deute viu
Ingressos
corrents
ajustats
Rati de
deute viu

2013
203.782

2014
186.899

2015
163.747

2016
140.335

2017
117.183

264.338

272.727

275.454

275.454

280.963

77,09%

68,53%

59,45%

50,95%

41,71%
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