ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 22 D’AGOST DE 2014
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 9/2014
Divendres 22 d’agost del 2014
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
13.05 hores
14.25 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 DEL PLE ORDINÀRIA
1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple extraordinari del 5 d’agost de 2014.

2.

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

3.

Aprovació, si s’escau, de la renúncia a la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, anualitat 2014, per a l’actuació “Renovació de la pavimentació i dels
serveis a la plaça de Sant Isidre”.

4.

Aprovació, si s’escau, de la renúncia de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya, anualitat 2014, per a l’actuació “Renovació de la pavimentació i dels
serveis a la plaça de l'Església”.

5.

Proposta de modificació del pressupost número 1/2014 per incorporació de
romanents de crèdit.

6.

Proposta de modificació del pressupost número 2/2014 de crèdit extraordinari.

7.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

8.

Precs i preguntes
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Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:

1.
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple extraordinària del 5
d’agost 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 5 d’agost
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 130, de 31 de
juliol de 2014
Decret nº 131, de 31 de
juliol de 2014
Decret nº 132, de 1
d’agost de 2014
Decret nº 133, de 5
d’agost de 2014
Decret nº 134, de 5
d’agost de 2014
Decret nº 135, de 5
d’agost de 2014
Decret nº 136, de 18
d’agost de 2014
Decret nº 137, de 19
d’agost de 2014

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES DE
JULIOL DE 2014 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES
VIGENT
DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES CULTURALS
2014 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL 8/2014
D’AUTORITZACIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS AL
CARRER DE LES ERES NÚMERO 4
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE
LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 15/2014/LU D’OBRES MENORS
D’APROVACIÓ D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LES
“NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC. MUNICIPIS DEL CAMP DE
TARRAGONA”
DE INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
PRESSUPOSTARI 1/2014
D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL 9/2014

Donar compte dels informes aprovats
31 de juliol de 2014
15 d’agost de 2014
19 d’agost de 2014

Informe de la intervenció municipal patrimonial, econòmic i financer del Compte
General de l’exercici 2013. Autor: Josep Guillén Viñas
Informe tècnic sobre l’estat actual de l’edifici de l’antiga fàbrica de la Guixera
Vilobí, situada a la parcel·la 9019 polígon 5 de Pradell de la Teixeta. Autora:
Maria Pau de Francisco Martínez.
Informe de l’òrgan secretaria-intervenció, sobre incoació d’expedient de
modificació de crèdit pressupostari 1/2014. Autor: 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

3.
Aprovació, si s’escau, de la renúncia a la subvenció del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, anualitat 2014, per a l’actuació “Renovació de la
pavimentació i dels serveis a la plaça de Sant Isidre”.
Atès que en data 19 de desembre de 2013 la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, de conformitat
amb el que estableix la base vuitena de l’annex 1 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, que regula el
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2017 (PUOSC), va aprovar inicialment la proposta de
planificació del PUOSC per al període esmentat.
Atès que s’ha aprovat el Decret 104/2014, de 22 de juliol, en el qual es deroga la línia d’inversions del Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya de les anualitats 2014 i 2015.
De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa de règim
local per a la renúncia de subvencions, es proposa al ple els següents acords:
Primer.Acceptar la renúncia de la subvenció del PUOSC anualitat 2014, per a l’actuació de
“Renovació de la pavimentació i dels serveis a la plaça de Sant Isidre, per l’import sol·licitat inicialment de
39.545,01 Euros.
Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents

4.
Aprovació, si s’escau, de la renúncia a la subvenció del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, anualitat 2014, per a l’actuació “Renovació de la
pavimentació i dels serveis a la plaça de l’església”.
Atès que en data 19 de desembre de 2013 la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, de conformitat
amb el que estableix la base vuitena de l’annex 1 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, que regula el
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2017 (PUOSC), va aprovar inicialment la proposta de
planificació del PUOSC per al període esmentat.
Atès que s’ha aprovat el Decret 104/2014, de 22 de juliol, en el qual es deroga la línia d’inversions del Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya de les anualitats 2014 i 2015.
De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa de règim
local per a la renúncia de subvencions, es proposa al ple els següents acords:
Primer.Acceptar la renúncia de la subvenció del PUOSC anualitat 2014, per a l’actuació de
“Renovació de la pavimentació i dels serveis a la plaça de l’església, per l’import sol·licitat inicialment de
9.192,95 Euros.
Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents
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5.
Proposta de modificació del pressupost número 1/2014 per incorporació de
romanents de crèdit.
Aprovada la liquidació corresponent al pressupost de l'exercici 2.013, s’ha iniciat per Decret de
l’Alcaldia número 136/2014, de data 18 d’agost de 2.014, l’expedient de modificació de crèdit per
incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors.
Atès que la Regidoria d’Hisenda, en data 18 d’agost de 2.014 ha proposat les següents partides
de despeses i ingressos a incorporar al Pressupost actual:
- ROMANENTS DE CRÈDIT D’INCORPORACIÓ POTESTATIVA (Art.47.1 del RD 500/90):
APLICACIÓ
001

TOTAL:

TIPUS DE
MODIFICACIÓ
Substitució finançament partida 750.81 INCORPORACIÓ
PUOSC (RENOVACIÓ PAVIMENTACIÓ DE ROMANENTS
I SERVEIS PLAÇA SANT ISIDRE)
DE CRÈDIT - 2.013
EXPLICACIÓ

IMPORT
8.170,00

8.170,00

De conformitat amb el que disposa l'article 98 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, que
determina que els Romanents de Crèdit estaran constituïts pels saldos de crèdits definitius no
afectats al compliment d'obligacions reconegudes.
Atès que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera estableix a la disposició addicional sisena les regles especials per a la destinació del
superàvit pressupostari, així com també ho fa el Real Decret-Llei 2/2014 de 21 de febrer a la
seva disposició final primera.
Atès que de l’informe de la secretaria-intervenció municipal se’n deriva que la liquidació del
pressupost municipal per a l’exercici 2.013 en resulta una capacitat de finançament de 55.014,47
Euros, per tan existeix un resultat pressupostari positiu.
Atès que de la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2.013 en resulta un romanent
de tresoreria per a despeses generals (RTDG 2013) positiu que ascendeix a 111.593,09 Euros:
Atès que l’ajuntament té un mínim de tresoreria que ascendeix a 17.500,00 Euros, i la previsió de
liquidació del pressupost 2.014 vigent és de 40.886,47 Euros de capacitat de finançament.
D’acord amb el que determinen les Bases d’Execució del Pressupost vigent, inclòs a l’expedient
del Pressupost General per l’any 2014, li correspon al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la modificació de crèdit pressupostari número 1/2014 per a la
incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors (2013), per import de
8.170,00 Euros.

Segon.-

Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.

Tercer.-

Exposar al públic el present acord durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, al taulell
d’anuncis municipal i a l’espai web municipal (http://www.pradelldelateixeta.cat). En cas
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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 moció resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents

6.
Proposta de modificació del pressupost número 2/2014 de crèdit
extraordinari.
Atès que és necessari finançar les despeses sobrevingudes, resultants de la signatura del
“Conveni de col·laboració entre el Consorci de la Serra de Llaberia i l’Ajuntament de Pradell de la
Teixeta per a la gestió de l’EIN de la Serra de Llaberia al municipi de Pradell de la Teixeta”, per
import de 1.000,00 Euros.
Atès que aquestes despeses no tenen consignació pressupostària, corresponent al capítol 4 de
despeses del pressupost vigent (transferències corrents), és obligat aprovar expedient de crèdit
extraordinari, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna
de les possibilitats previstes a l’article 177.4 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.
Atès que la Regidoria d’Hisenda, en data 18 d’agost de 2.014 ha proposat les següents partides
de despeses i ingressos a incorporar al Pressupost actual:
Despeses que cal finançar:
1.D. Crèdits extraordinaris:
Partida
467.00

Programa
943

Nom
Aportació conveni col·laboració
Consorci Serra de Llaberia

Total

Consignació inicial
1.000,00
1.000,00

Finançament que es proposa:
1. Baixes dels crèdits de partides de despeses:
Capítol / Partida /Programa
210.00/459

Denominació
Infraestructures i béns
naturals: altres

Baixa
1.000,00

D’acord amb el que determinen les Bases d’Execució del Pressupost vigent, inclòs a l’expedient
del Pressupost General per l’any 2014, li correspon al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la modificació de crèdit pressupostari número 2/2014 de crèdit
extraordinari per finançar despeses sobrevingudes, per import de 1.000,00
Euros.
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Segon.-

Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.

Tercer.-

Exposar al públic el present acord durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província,
al taulell d’anuncis municipal i a l’espai web municipal
(http://www.pradelldelateixeta.cat). En cas que no es presentin reclamacions,
l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

7.

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 15/2014/LU
aprovada en data 5/08/2014

6.

Contingut
Aprovació de la llicència urbanística 15/2014/LU a l’habitatge
del Carrer Les Eres número 4.

Precs i preguntes.

El regidor Sr. Francesc Sans (UdMC) intervé per a proposar que es retirin les dos pilones del
Carrer Vellets per tal que s’hi pugui aparcar, i també la cadena per tal que s’hi pugui maniobrar
amb un vehicle. El regidor Sr. Joan Banús (CiU), menciona que no hi està d’acord, i que enlloc
de la cadena hauria d’haver-hi dos pilones.
L’Alcalde, Sr. Miquel Cabré (CiU), intervé per mostrar la seva disconformitat, ja que aquell espai
no està destinat a aparcament.
El regidor Sr. Francesc Sans (UdMC), pregunta que per què es buida la bassa dels regants cada
dos setmanes. L’Alcalde, Sr. Miquel Cabré (CiU), diu que es fa perquè no s’estanqui l’aigua, i
que igualment fent-ho l’ajuntament a l’estiu hi ha de tirar producte antialgues. També afirma que
existeix una escriptura vigent per a l’aprofitament de les aigües sobrants del barranc, en les que
s’estipulen un seguit d’acords de funcionament d’aquest aprofitament d’aigües i que cal
respectar. El regidor Sr. Francesc Sans (UdMC), proposa que per tal de no perjudicar sempre els
mateixos regants, que no disposen de tanta aigua, es podria canviar el dia de desaiguar la
bassa, alternant els dies. L’Alcalde, Sr. Miquel Cabré (CiU) diu que aquest mes de setembre es
podrà deixar sense desaiguar per part de l’ajuntament, i es mirarà de no buidar els rentadors
públics.
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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