ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 24 DE MAIG DE 2012
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 7/2012
24 de maig del 2012
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
17.40 hores
18.35 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
No assisteix: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 24 DE MAIG 2012
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 d’abril de 2012.
2. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del 15 de maig de 2012.
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats.
4. Aprovació, si s’escau, de Bases Reguladores de la Convocatòria per a l’atorgament de
subvenció en règim d’adjudicació directa per al foment del turisme d’interès local.
5. Aprovació, si s’escau, de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2012 mitjançant
suplement de crèdit, dins del pressupost ordinari vigent.
6. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
7. 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 plenària del 26 d’abril de 2012
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 plenària celebrada el 26 d’abril de 2012.
Sotmesa a votació la proposta d’acta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

2. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del 15 de maig de 2012
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 extraordinària celebrada el 15 de
maig de 2012.
Sotmesa a votació la proposta d’acta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia aprovats
Per part de la Secretaria es procedeix a llegir els diferents Decrets d’Alcaldia que queden
enumerats a continuació, dels quals se’n dóna compte al Ple.
Núm. 16, de 26 d’abril, d’organització de la XXIa Trobada de la Gent Gran del Priorat a Pradell
Núm. 17, de 26 d’abril, d’incoació d’expedient de baixa del Padró Municipal d’Habitants
Núm. 18, de 30 d’abril, de transformació a indefinit de contracte de personal en règim de laboral
fix
Núm. 19, de 18 de maig, d’incoació d’expedient de disciplina urbanística 2/2012
Núm. 20, de 18 de maig, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2011
Núm. 21, de 20 de maig, de proposta de suplement de crèdit 1/2012

4. Aprovació, si s’escau, de Bases Reguladores de la Convocatòria per a
l’atorgament de subvenció en règim d’adjudicació directa per al foment del turisme
d’interès local
A proposta d’Alcaldia es presenta al Ple les Bases que han de regular la Convocatòria per a
l’atorgament de subvenció en règim d’adjudicació directa per al foment del turisme d’interès local.
Per part d’Alcaldia s’exposa que les bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el

procediment per a la concessió de subvencions per part de la Regidoria de Turisme i d’Esports, a
fi de regular la distribució de la consignació econòmica destinada a fomentar el turisme d’interès
local per mitjà de l’activitat de la piscina municipal per part dels turistes provinents de cases i
allotjaments rurals del municipi.
L’accés a aquestes prestacions serà igual per als allotjaments rurals i turístics existents al
municipi, i amb llicència d’activitat vigent. El preu màxim a concedir per establiment serà de 150
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Euros, i la subvenció per tiquet diari serà de 1,5 Euros, destinada a turistes allotjats a
l’establiment.
Es proposa l’aprovació dels següents punts:
Primer.

Aprovar les Bases Reguladores de la Convocatòria per a l’atorgament de
subvenció en règim d’adjudicació directa per al foment del turisme d’interès local.

Segon.

Sotmetre a tràmit d’informació pública per un mes, i publicar-ne anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona. En el supòsit que durant el termini
d’exposició al públic no es presentin reclamacions, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva.

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

5. Aprovació, si s’escau, de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2012
mitjançant suplement de crèdit, dins del pressupost ordinari vigent
En data 20 de maig de 2012 es dictà decret d’Alcaldia número 21, de proposta de suplement de
crèdit 1/2012, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant
suplement de crèdit.
L’objecte de la modificació pressupostària és per a poder atendre les despeses que actualment
tenen una consignació insuficient en el pressupost vigent, i que són les que es detallen a continuació:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Despeses de la XXIa Trobada de la Gent Gran del Priorat.
Amortització de préstec a llarg termini mitjançant reducció salarial (exercicis
2010 i 2011)
Implantació de la distribució i venda de bosses compostables per a la millora del
sistema de recollida de residus de la fracció orgànica al municipi
Factura 20/2000 de Enric Martínez Aragonès, no aplicada a pressupostos
anteriors, pendent d’aplicar per ordre del Real Decret Llei 4/2012
Assegurança de Responsabilitat Civil per a la trobada de la gent gran.
Pagament dels interessos del préstec a llarg termini per al pagament a proveïdors,
concertat amb ICO (prestamista).

La normativa aplicable està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38
del Reial decret 500/1990.
Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits
de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
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Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local,
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
Per tot això, l’Alcaldia sotmet a votació del Ple els següents punts:
Primer.-

Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2012, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, de majors
ingressos i nous ingressos efectivament recaptats, i baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació.

Segon.-

Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació: 1) XXIa Trobada de la
Gent Gran del Priorat; 2) Amortització de préstec a llarg termini mitjançant reducció
salarial (exercicis 2010 i 2011); 3) Implantació de la distribució i venda de bosses
compostables per a la millora del sistema de recollida de residus de la fracció orgànica
al municipi ; 4) Factura 20/2000 de Enric Martínez Aragonès, no aplicada a
pressupostos anteriors, pendent d’aplicar per ordre del Real Decret Llei 4/2012 ; 5)
Assegurança de Responsabilitat Civil per a la trobada de la gent gran ; 6) Pagament
dels interessos del préstec a llarg termini per al pagament a proveïdors, concertat amb
ICO (prestamista); despeses per a les quals la consignació és insuficient, cal tramitar
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant romanent de
tresoreria afectat, majors i nous ingressos efectivament recaptats, i baixes dels crèdits
de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents, d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:
1.D. Despeses que cal finançar. Suplements de crèdit:
Partida

Nom

226.01

Activitats festives, culturals i
recreatives

25.000,00

12.500,00

37.500,00

Assegurances RC i
immobles

3.000,00

335,37

3.335,37

2.500,00

1.960,60

4460,60

2.000,00
2.500,00

450,00
3.501,14

2.450,00
6.001,14

1.000,00

2.000,00

3.000,00

224.01
913.02
221.09
310.00
619.00

Consignació
inicial

Amortització de préstecs.
Reducció despeses
personal
Altres subministraments
Interessos de préstecs
Altres inversions en
reposició d’infraestructures i
béns destinats a l’ús
general

Total

Increment

Consignació definitiva

20.747,11
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Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria afectat: 3.960,60 .-

2/ Majors i nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
Previsió inicial

Recaptat / Proposta
increment

Partida

Nom

Diferència

302.00

Servei de recollida selectiva
de residus sòlids

22.000,00

450,00

22.450,00

344.00

Preus públics d'entrades
(espectacles)

14.500,00

7.200,00

21.700,00

461.12

Diputació de Tarragona Subvenció extraordinària

-

4.000,00

4.000,00

465.00

Consell Comarcal del Priorat
(extraordinària)

5,00

1.000,00

1.005,00

3/ Baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

Consignació
inicial

227.07

Pla Desenvolupament
Turístic

7.000,00

Proposta de baixa

Consignació definitiva

4.136,51

2.863,49

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI
PRESSUPOST

INGRESSOS

DESPESES

TOTAL

20.747,11

20.747,11

Pel que fa a la despesa de la XXIa Trobada de la Gent Gran del Priorat, aquesta tindrà lloc a Pradell de la
Teixeta el dissabte 16 de juny, per la qual existeixen un seguit de despeses que cal atendre en l’actual
exercici pressupostari, derivades de l’organització a càrrec de l’Ajuntament. Aquesta despesa ha estat
sobrevinguda no sent possible la seva previsió en el pressupost vigent.
La despesa per a l’amortització del préstec a llarg termini, que s’aplica mitjançant la reducció salarial dels
exercicis 2010 i 2011, cal atendre-la en l’actual exercici ja que no es va materialitzar en els exercicis
corresponents, de manera que també és una despesa que cal no demorar, d’acord amb el Real Decret
Llei 20/2010 de 20 de maig, que obliga a destinar la reducció de salaris a la disminució de l’endeutament
a llarg termini de la corporació. Es tracta d’un romanent afectat i com a tal es destina a l’amortització del
préstec a llarg termini.
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La despesa que permet la distribució i venda de bosses compostables al municipi, per a la implantació i
millora del sistema de recollida de residus de la fracció orgànica (FORM), de conformitat amb el conveni
signat de col·laboració entre l’Ajuntament i els establiments comercials del municipi per a la distribució i
venda de bosses i fundes compostables destinades a la recollida “porta a porta” de la brossa orgànica.
La baixa dels crèdits de partides de despeses aplicada, no perjudica el funcionament normal dels serveis
municipals.
Tercer.-

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.

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

6. Donar compte de les llicències d’obres aprovades
Vistes les llicències d’obra menor atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de la
llicència d’obres aprovada número 10/2012.
S’ha incoat expedient de disciplina urbanística a Hereus de Martí Masip Perpiñà (Miquel Àngel
Florit Masip) número 2/2012, corresponent a l’habitatge del Carrer de la Font, 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,

El Secretari-interventor,

Miquel Cabré Just

Josep Guillén Viñas
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