ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2019
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de febrer de 2019
Dia: 28 de febrer de 2019.
Hora: 15:00 h
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial.
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Lourdes Aluja Matas, regidora
Maria Antònia Cabré Barberà, regidora
Gerard Cabré Vaqué, regidor
Mar Amorós Mas, Alcaldessa
Francesc Sans Vives, regidor
Òscar Ruben Presa Virgili, Secretari interventor de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta.
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 20-12-2018
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
DE LES MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE PRADELL
DE LA TEIXETA.
3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L’OBRA DE L’ADEQUACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A PRADELL DE LA TEIXETA
4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA I LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA RELATIU A LA FACTURACIÓ DELS CONSUMS D’ENERGIA ELÈCTRICA PER
L’ANY 2019
5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE PRADELL DE LA TEIXETA I DE LA TORRE DE FONTAUBELLA
6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT 1-2019 DE
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT
DE CRÈDIT.
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7.- PROPOSTA D’ACORD RELATIU AL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM
DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA PER A DESPESES I OBLIGACIONS, DE
CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT SOBRE ELS DRETS I
INGRESSOS I DE SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA PER IMPLEMENTAR EL MODEL DE FUNCIÓ
INTERVENTORA APLICABLE PELS ENS LOCALS DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES
TERRES DE L’EBRE, APROVADA LA SEVA PRESTACIÓ PER DECRET DE LA DIPUTACIÒ DE
TARRAGONA DE DATA 18 D’OCTUBRE DE 2018.
8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS FUNERARIS I DE CEMENTIRI
MUNICIPAL
9.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
10.-PRECS I PREGUNTES
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE DATA 20-12-2018
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la sessió ordinària de data 20 de
desembre de 2018, per haver-ne distribuït la mateixa amb la convocatòria, es pregunta si hi ha
alguna esmena al respecte.
Sotmès a votació, per unanimitat dels membres assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova l’acta de la
sessió de data 20-12-2018.
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
DE LES MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE PRADELL
DE LA TEIXETA.
Antecedents
L’ajuntament de Pradell de la Teixeta va sol·licitar a la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria i Territori del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, l’assistència
tècnica per la redacció del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals.
La Diputació de Tarragona va lliurar en format digital el Plànol de Delimitació de mesures de
prevenció dels incendis forestals, que conté el Document d’acompanyament, per tal que fos revisat i
aprovat per l’Ajuntament.
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Fonaments de dret:
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, on es determina que les entitats locals situades
en zones d’alt risc han de disposar d’un pla de prevenció.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció d’incendis.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les
urbanitzacions.
- La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals, modificada
per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Aquesta Llei 5/2003 preveu la realització d’un plànol de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els
envolta. L’objectiu del document presentat és l’elaboració del plànol de delimitació d’aquestes zones
en el municipi de Pradell de la Teixeta
Per tot això, es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals al
municipi de Pradell de la Teixeta.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis perquè els interessats presentin, si
s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.
Tercer.- Sol·licitar informe a la Direcció General de Forests del DARP.
Quart.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura dels documents necessaris per a l’execució del
present acord.
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
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3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L’OBRA DE L’ADEQUACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A PRADELL DE LA TEIXETA
Fets
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: “Adequació de l’enllumenat
públic a Pradell de la Teixeta”.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.
Fonaments de Dret
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la
LCSP
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
f)

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la Disposició
Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014., és el Ple de l’ajuntament, atès que el valor
estimat de la contractació supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe justificatiu de contractació de Secretaria,
i de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament l'adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per l’obra
“Adequació de l’enllumenat públic a Pradell de la Teixeta”, convocant la seva licitació, per un import
de licitació de 54.850,51 €, i 11.518,61 € d’IVA, en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al
tipus del 21%.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de
l’obra.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a càrrec de l’aplicació pressupostària 165-63300 del
pressupost municipal de l’exercici 2019.
Quart.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i tota la documentació
integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i
el de prescripcions tècniques.
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA I LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA RELATIU A LA FACTURACIÓ DELS CONSUMS D’ENERGIA ELÈCTRICA PER
L’ANY 2019
Antecedents
Es presenta per a la seva aprovació el conveni de col.laboració entre l’ajuntament de Pradell de la
Teixeta i la Parròquia de Santa Maria Magdalena relatiu a la facturació dels consums d’energia
elèctrica per a l’any 2019.
L’objecte del conveni és l’abonament per part de l’ajuntament de les factures d’electricitat que es
generin en l’edifici de l’Església parroquial de Santa Maria Magdalena.
El text del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Pradell de la Teixeta i la Parròquia de Santa
Maria Magdalena relatiu a la facturació dels consums d’energia elèctrica per a l’any 2019 és el
següent:
“CONVENI de col·laboració entre l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta i la Parròquia de Santa Maria
Magdalena d’aquest mateix municipi en relació amb consums d’energia elèctrica.
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REUNITS
D’una part, Mar Amorós Mas com alcaldessa de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, en nom i
representant d’aquest, amb domicili a Carrer de Dalt 19, CP 43774 de Pradell de la Teixeta
(Tarragona) (d’ara endavant l’Ajuntament)
Per l’altra, Mossèn Xavier Roig Rovira, en nom i representació de la Parròquia de Santa Maria
Magdalena de Pradell de la Teixeta (Tarragona) (d’ara endavant La Parròquia)
EXPOSEN
Que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta utilitza anualment l’edifici i les instal·lacions de l’Església
parroquial de Sta. Maria Magdalena, de la mateixa localitat, per diverses activitats, que a títol
enunciatiu, s’anomenen a continuació:
-

Cantada de caramelles
Concerts de Nadal
Recepció dels reis
Connexions de focus, altaveus i enllumenat per actes festius municipals.
Mecanització del rellotge

Que com a contraprestació d’aquest ús, és voluntat del consistori assumir el cost de les factures
d’electricitat que es generin durant l’any. i que s’estimen, per al 2019, en un total de 1.400,00 euros.
Per tot això, ambdues parts subscriuen el present conveni i:

ACORDEN
Primer. Objecte del contracte
És objecte d’aquest conveni l’abonament, per part de l’Ajuntament, de les factures d’electricitat que
es generin en l’edifici de l’Església parroquial de Santa Maria Magdalena
Segon. Desenvolupament del conveni
-

L’Import màxim que assumirà l’Ajuntament durant l’any 2019 és de 1.400,00€.

-

Els increments de consums que es produeixin en la facturació anual seran comunicats pel
representant de la Parròquia a l’Ajuntament per tal que aquest pugui realitzar la modificació
de crèdits oportuna o en el seu cas, dotar correctament la corresponent partida
pressupostària per l’any següent.
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-

La Parròquia, amb la periodicitat que estimi convenient, farà entrega de les factures originals
de consums elèctrics a l’Ajuntament amb indicació del número de compte bancari on hagin de
ser abonades.

Tercer. Vigència
Aquest conveni estarà vigent durant 1 any i inclourà tots els consums generats dins l’any natural amb
independència de en quins mesos es produeixi la facturació per part de la companyia
subministradora.
Quart. Resolució
Són causes de resolució del següent conveni:
La finalització del termini de vigència.
El mutu acord de les parts.
Cinquè. Jurisdicció competent i normativa aplicable
Ates el caràcter administratiu del present conveni, les qüestions litigioses que es pugin esdevenir es
podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per tot allò previst en aquest conveni s’atendrà al que disposen:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
El ROF, RD2568/1986, de 28 de novembre.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni.

Mar Amorós Mas
Mn. Xavier Roig Rovira
Alcaldessa Ajuntament de Pradell de la Responsable de la Parròquia de Sta. Maria
Teixeta
Magdalena de Pradell de la Teixeta
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Fonaments de Dret
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- 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
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic
- El ROF, RD 2568/1986, de 28 de novembre.
Per la qual cosa, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’ajuntament de Pradell de la Teixeta i la Parròquia de
Santa Maria Magdalena relatiu a la facturació dels consums d’energia elèctrica per a l’any 2019.
2n.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura dels documents que se'n derivin del present acord.
3r.- Traslladar aquest acord a la Parròquia de Santa Maria Magdalena per al seu coneixement i
efectes escaients”
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE PRADELL DE LA TEIXETA I DE LA TORRE DE FONTAUBELLA
Per acord de Ple de data 22 de febrer de 2018 es va acordar l´inici de l´expedient de delimitació del
terme municipal i el nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació.
En data 3 d’octubre de 2018 i 13 de febrer de 2019, s´han realitzat les operacions de delimitació
territorial entre els municipis de Pradell de la Teixeta i de la Torre de Fontaubella, per part de les
comissions nomenades i tècnics de l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de la Generalitat de
Catalunya.
De les citades operacions se n´ha aixecat l´acta prevista a l´article 33 del Decret 203/2018, de 25 de
setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de
les mancomunitats de Catalunya.
Aquesta acta de delimitació ha de ser aprovada pel Ple dels ajuntaments afectats en l’expedient de
delimitació de referència.
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Atès que aquesta proposta s’ha d’aprovar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, d’acord amb l’article 47.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 114.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Per l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’acta de delimitació territorial entre els termes municipals de Pradell de la Teixeta
i de la Torre de Fontaubella de data 13 de febrer de 2019.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT 1-2019 DE
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT
DE CRÈDIT
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de febrer de 2019 s’inicia expedient per a l’aprovació de la
modificació pressupostària 1-2019 mitjançant suplement de crèdit.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals
existeix la corresponent partida pressupostària però la prevista resulta insuficient s’ha de tramitar
expedient de suplement de crèdit que es finançarà mitjançant baixa de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
1/ Proposta de suplement de crèdit

Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
increment

Consignació
definitiva

920/62500

Mobiliari Bar

3.000,00

1.000,00

4.000,00

Total altes crèdits: 1.000,00 euros
Finançament que es proposa:
Baixa de crèdits de partida de despeses no compromeses del pressupost vigent:
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- Partida 22799:- Treball d’altres empreses i professionals: 1.000,00 euros
Total finançament: 1.000,00 euros
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica 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 RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, 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.
3. Segons l’article 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 per majoria
simple.
Per tant, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 1-2019 mitjançant suplement de crèdit
per import de 1.000,00 euros, que es finançarà mitjançant baixa de crèdits de partida de despeses no
compromeses del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 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.
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
7.- PROPOSTA D’ACORD RELATIU AL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM
DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA PER A DESPESES I OBLIGACIONS, DE
CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT SOBRE ELS DRETS I
INGRESSOS I DE SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA PER IMPLEMENTAR EL MODEL DE FUNCIÓ
INTERVENTORA APLICABLE PELS ENS LOCALS DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES
TERRES DE L’EBRE, APROVADA LA SEVA PRESTACIÓ PER DECRET DE LA DIPUTACIÒ DE
TARRAGONA DE DATA 18 D’OCTUBRE DE 2018.

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
-10-

En l’expedient relatiu a l’adopció del model de control intern simplificat, en règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, de control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció
interventora sobre els drets i ingressos d’aquesta Entitat local, en aplicació del Reial Decret
4242017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector
públic local i de sol·licitud d’assistència per implementar el model de fiscalització i intervenció limitada
prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres
de l’Ebre aprovada la seva prestació per Decret de la Diputació de Tarragona de data 18 d’octubre de
2018
A. ANTECEDENTS
1.

2.

3.

La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats
locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents 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 (TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que
es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en les
entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de la llei,
respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats
mercantils d’elles dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de
control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin
reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.
El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la
metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb
els desenvolupats en altres àmbits del sector públic.

4.
La Diputació de Tarragona, per Decret del Diputat delegat del SAM de data 18
d’octubre de 2018 va aprovar prestar el servei d’acord al model conceptual i jurídic de fiscalització i
intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que inclou:
Els tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de requisits bàsics als efectes de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de l’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, amb
els extrems o requisits a verificar per a cadascun d’ells, i que engloben tots els tipus de despeses i
obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d’aquelles a les quals sigui d’aplicació el règim
ordinari de fiscalització prèvia.
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La relació de procediments segons la tipologia de l’expedient, de caràcter bàsic per a cada
tipus de despeses i obligacions sotmeses a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia,
per a l’adaptació al sector públic local dels requisits fixats als Acords de Consell de Ministres de 30
de maig de 2008, actualitzat per posterior de 7 de juliol de 2011, i de 20 de juliol de 2018, pels quals
es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte a
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, o els que siguin vigents en cada
moment, es concreten en l’Annex 2 “Índex de procediments subjectes a funció interventora” publicat
en el BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.
Els requisits específics per a cada tipus d’actuacions a verificar en la fiscalització prèvia i la
intervenció prèvia i en les bestretes de caixa fixa i en els pagaments a justificar, així com dels
aspectes o requisits a comprovar, es concreten en l’Annex 3 “Fitxes individuals per a cada
procediment dels requisits a verificar en l’exercici de la funció interventora” publicat en el BOPT núm.
203 de data 23 d’octubre de 2018.
5.

Per l’Alcaldia, en Resolució de data 14 de febrer de 2019, s’ha disposat la formació
d’expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, la implantació,
en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en
quan a les despeses i obligacions, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de
Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria
de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, així com per sol·licitar l’assistència per implementar el model
de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens
locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre aprovada la seva prestació per de la
Diputació de Tarragona en el Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de
2018 i publicat al BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.

6.

En data 14 de febrer de 2019 s’ha emès Informe per la Secretaria Intervenció de l’Entitat.

B. FONAMENTS JURÍDICS
1. Normativa aplicable: està constituïda bàsicament per les següents normes :
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local (RD 424/2017)
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
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e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la
qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de
7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general
pressupostària, respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
2. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en l’exercici de les
seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia funcional, exercici
desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena autonomia
respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A aquests
efectes, els funcionaris que el portin a terme han de tenir independència funcional respecte dels
titulars de les entitats controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i
per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de, com a
mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les
modalitats de funció interventora i control financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de
tres anys consecutius.
3. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en l’exercici de les
seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de sol·licitar assessorament, de la
defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes informàtics de gestió d’acord amb el que
preveuen els paràgrafs següents.
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors poden sol·licitar, a
través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis d’assistència municipal i
dels òrgans competents de les diputacions provincials, els cabildos, els consells insulars i les
comunitats autònomes uniprovincials.
4. L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control intern simplificat
aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local
(Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
HAP/1782/2013, de 20 de setembre), i que són les següents :
a. Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000€.
b. Els municipis amb pressupost superior a 300.000€ però que no excedeixi els 3.000.000€, i la
població dels quals no superi els 5.000 habitants.
c. La resta d’entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi els 3.000.000€.
Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, s’ha de prendre com a import del pressupost el de les
previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per l’entitat local i, si
s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per a l’entitat local i els seus organismes
autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de
l’article 166 del TRLRHL, corresponent a l’últim pressupost aprovat. I, per a la determinació del
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número d’habitants s’efectuarà en funció de les xifres de població resultants de la última revisió del
padró municipal.
Quan una entitat que aplica el règim de control simplificat deixa de complir aquests requisits, només
estarà obligada a aplicar el model normal de control, si aquesta circumstància es manté durant tres
exercicis consecutius; tenint en compte que el model de control s’haurà d’aplicar, en qualsevol cas,
per exercicis complerts i per totes les entitats que formen part del sector públic de l’entitat local.
Aquest Ajuntament, d’acord amb les xifres de població resultants de la última revisió del padró
municipal, té una població de dret de 154 habitants, i l’import de les previsions inicials d’ingressos de
l’últim pressupost aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que,
per l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del
pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a
l’últim pressupost aprovat, és de 482.677,23 € (import pressupost consolidat), variables de població i
pressupost que fan que estigui inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat
local, i per tant, es pugui acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control intern
simplificat.
L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control intern simplificat
hauran d’exercir la funció interventora, en les seves dues modalitats de règim ordinari i especial de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió econòmica de l’Entitat Local, no sent
d’aplicació obligatòria la funció de control financer, sense perjudici de l’aplicació de l’auditoria de
comptes en els supòsits previstos en l’article 29.3.A) del mateix RD 424/2017 i d’aquelles actuacions
la realització de les quals per l’òrgan interventor deriva d’una obligació legal.
L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les entitats locals,
independentment de que el règim de control aplicat sigui el simplificat o el general; no obstant, en
l’exposició de motius del RD 424/2017, el legislador considera raonable, sobretot pel que fa a les
entitats locals que optin pel règim de control simplificat, l’aplicació de la fiscalització prèvia limitada,
sempre i quan el ple adopti els acords oportuns de conformitat amb els articles 219.2 del TRLRHL i
13 del RD 424/2017.
5. Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat Local podrà
acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons l'article 219.2 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en
relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local.
6. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus
organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la tresoreria
de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per a l’exercici de la funció
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interventora sobre els drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD
424/2017. Aquesta modalitat no serà extensiva als actes de devolució d’ingressos tal i com estableix
l’art. 9.3 del RD 424/2017.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la fiscalització
prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries de
control financer.
7. La Diputació de Tarragona per Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018
ha aprovat prestar el servei d’acord a un model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a
despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que
comprèn els extrems descrits en el punt 4 del present acord.
8. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics respecte
de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, preveu que, addicionalment, el Ple
de la corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la consideració de requisits o
tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar l’objectivitat, la
transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques. El model
d’assistència de la Diputació de Tarragona està configurat de forma que inclou tots els requisits
mínims fixats pel RD 424/2017, i que son idèntics als aplicats per l’Administració de l’estat en el seu
àmbit competència, de forma que la implantació del mateix implica que l’ajuntament no aprovarà
extrems addicionals. D’aquesta forma, el model aplicat per l’Ajuntament resultarà completament
normalitzat amb tots els ajuntaments que l’adoptin, no només de la demarcació territorial de
Tarragona, sinó de tot l’àmbit del territori català. El model així definit, respondrà i atendrà plenament
les verificacions i requisits mínims exigibles. Alhora, el manteniment per a l’ajuntament de l’aplicació
que gestiona el model, serà íntegrament mantinguda per la Diputació, amb el conseqüent estalvi total
de costos per a l’Ajuntament, i evitant qualsevol tasca instrumental d’ administració del mòdul
informàtic, que serà íntegrament administrat per la Diputació de Tarragona.
9. L’informe emès per la Secretaria Intervenció de l’Entitat va considerar adient, i la Presidència va
assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització
limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats
per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària i la sol·licitud de l’assistència per la implantació del model de fiscalització i
intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre, aprovada la seva prestació per la Diputació de Tarragona pel
Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018 i publicat en el BOPT núm. 203 de
data 23 d’octubre de 2018.
10. I igualment va considerar adient, el mateix Informe de Secretaria ’Intervenció, la proposta d’Acord
de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els
seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat,
com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos.

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
-15-

11. Tanmateix, atesa la complexitat d’implantar aquesta fiscalització i la inexistència d’un sistema
informàtic propi que faciliti la tasca, es considera adient sol·licitar a la Diputació de Tarragona
l’assistència en la implementació d’un sistema informàtic per a l’exercici de la funció interventora,
assistència en el manteniment del programari I assistència en la formació i en l’ús de l’eina “Mòdul de
la funció Interventora (MFI)”.
Per l’exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aplicar el règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica financera de l’entitat
local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual s’estableix el règim jurídic del control intern de les Entitats del Sector Públic Local, amb efectes
d’1 de juliol de 2018.
Segon.- Substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els
seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i
ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, i
amb efectes igualment d’1 de juliol de 2018.
Tercer .- Adoptar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a
l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que preveu l’article
13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats per l'Acord del
Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària, i també amb efectes d’1 de juliol de 2018.
Quart.- Respecte de l’anterior règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics,
aplicar, mitjançant adhesió, el model bàsic d’assistència aprovat per la Diputació de Tarragona,
mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018, i publicat al BOPT núm.
203, de data 23 d’octubre de 2018, i, correlativament, sol·licitar a la Diputació de Tarragona
l’assistència per a la implantació d’aquest model (de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a
despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre),
atès que va ser aprovada la seva prestació en l’esmentat Decret.
Cinquè.- Declarar expressament que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà sotmesa a
fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems
generals regulats en el citat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril.
Sisè.- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament que
contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de l’entrada en vigor del present
acord.
Setè.- Traslladar el present acord a Secretaria, Intervenció i Tresoreria d’aquest ajuntament.

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
-16-

Vuitè.- Comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord.
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS FUNERARIS I DE CEMENTIRI MUNICIPAL
La Sra. Alcaldessa proposa al Ple la retirada de l’Ordre del Dia d’aquest punt per tractar-se d’un tema
que requereix d’un estudi més aprofundit i perquè es considera que actualment cal retocar diferents
aspectes de l’actual ordenança fiscal.
El Ple per unanimitat acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia damunt la taula, per a la seva
presentació si escau en properes sessions.
9.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia que han estat dictats que van des del número 160/2018
de data 19-12-2018 fins al número 22/2019 de data 22-02-2019, restant-ne assabentats la totalitat
dels regidors assistents tota vegada que han disposat de la documentació integrant del present punt
de l’ordre del dia amb l’antelació legalment exigida:
Decret 160/2018 de 19/12/2018
Decret 161/2018 de 20/12/2018
Decret 162/2018 de 20/12/2018
Decret 163/2018 de 31/12/2018
Decret 1/2019 de 09/01/2019
Decret 2/2019 de 16/01/2019
Decret 3/2019 de 24/01/2019
Decret 4/2019 de 25/01/2019
Decret 5/2019 de 25/01/2019
Decret 6/2019 de 25/01/2019
Decret 7/2019 de 25/01/2019
Decret 8/2019 de 25/01/2019
Decret 9/2019 de 28/01/2019

Renúncia subvenció Pradell es Mou
Decret aprovació i pagament nòmines i
paga extra desembre
Retorn fiança Cal Carlets
Baixa d’obligacions pendents
Pagament Factures 2ona quinzena
desembre
Pagament Factures 1era. quinzena gener
Increment retribucions 2019 (R.D.Llei
24/2018)
Contractació estudi geotècnic sòl escoles
Aprovació nòmines gener
Comunicació obres i liquidació tributs,
carrer Soldevila, 17
Liquidació taxa ocupació via pública,
Carrer Vallets, 7
Liquidació taxa ocupació via pública,
Carrer Barceloneta, 8
Baixa concessió nínxol 66 2A i canvi
titularitat 130 2A
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Decret 10/2019 de 01/02/2019
Decret 11/2019 de 06/02/2019
Decret 12/2019 de 06/02/2019
Decret 13/2019 de 07/02/2019
Decret 14/2019 de 14/02/2019
Decret 15/2019 de 14/02/2019
Decret 16/2019 de 14/02/2019
Decret 17/2019 de 14/02/2019
Decret 18/2019 de 14/02/2019
Decret 19/2019 de 18/02/2018
Decret 20/2019 de 20/02/2018
Decret 21/2019 de 22/02/2019
Decret 22/2019 de 22/02/2019

Pagament Factures 2ona quinzena gener
Adquisició columbari cementiri
Liquidació taxa serveis funeraris i
cementiri municipal, exp. 2/2019
Adquisició instal·lació SAI
Inici expedient control intern simplificat
Inici expedient 1-2019 suplement crèdit
Comunicació obres i liquidació tributs,
carrer de Dalt, 2
Comunicació obres i liquidació tributs,
Plaça de l’Església, 10
Comunicació obres i liquidació tributs,
carrer Major, 18
Decret pagament factures primera
quinzena febrer
Incoació expedient penalitats Edifisa
Enter SL obra carrer de les Eres
Decret d’aprovació i pagament nòmines
febrer
Convocatòria a Ple 28-02-2019

Resten assabentats tots els regidors de la relació adjunta de Decrets.
10.-PRECS I PREGUNTES
No es formulen precs ni preguntes.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores
trenta-nou minuts, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.

L’Alcaldessa

El Secretari- Interventor

Mar Amorós Mas

Òscar Ruben Presa Virgili
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