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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2018 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de de setembre de 2018 
Dia: 21 de setembre de 2018.    
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  
 
Excusa la seva assistència:  
 
Francesc Sans Vives, regidor 
 
Òscar Ruben Presa Virgili, Secretari interventor de l’ajuntament de Pradell de la 
Teixeta. 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 
DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2017. 

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 
2018-2019 

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE 
D’OBRA ORDINÀRIA DE L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

5.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL D'ADMINISTRATIU DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA 
6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA. 

7.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  

8.- PRECS I PREGUNTES 

 

La senyora Alcaldessa, un cop constatada l’existència del quòrum necessari que cal 
perquè pugui ser iniciada la sessió, obre la sessió. 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta corresponent a la sessió 
ordinària de data 2 d’agost 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 ( Mar Amorós Mas, Lourdes 
Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué – regidors - ), el Ple de 
l’Ajuntament aprova l’anterior acord.  
 
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 
DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2017 

Antecedents 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 es van sotmetre a informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en 
data 30 de maig de 2018. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de 
la Província, núm. 115 de data 15 de juny de 2018 pel període reglamentari, no se’n 
varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 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, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Compte General de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, 
 
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2017, integrats pels següents estats bàsics que es complementen amb els llistats 
adjunts a l’expedient: 
 
3- ANÀLISI DELS COMPTES 
 
3.1. Ajuntament 
 
3.1.1- Anàlisi patrimonial 
 
- El Balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i 
dels      passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici dóna un actiu de 
1.540.507,40,- Euros, un passiu de 1.540.507,40,- Euros i un resultat net de l'exercici 
en el compte de resultats de 238.344,95,- Euros. 
 
3.1.2- Anàlisi financer a curt termini. 
 
 -Els fons líquids de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de 288.477,15,- 
Euros, i ha estat superior al registrat durant l’exercici anterior. Si dóna un valor positiu 
es diu que existeix equilibri financer a curt termini. 
 
- El romanent de la tresoreria dóna el següent resultat:  
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1. Fons líquids: 288.477,15,- Euros 
         
2. Drets pendents de cobrament: 332.807,23,- Euros 
- del Pressupost corrent: 252.720,07 euros 
- de Pressupostos tancats: 69.728,46 euros 
- d’operacions no pressupostàries: 10.358,70 euros 
 - cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00 euros 
      
 3.- Obligacions pendents de pagament: 67.589,71 euros 
  - del Pressupost corrent: 58.540,60 euros 
  - de Pressupostos tancats: 0,00 euros 
  - d’operacions no pressupostàries: 9.049,11 euros 
- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00 euros 
 
Romanent de tresoreria total: 553.694,67 euros 
Saldo de dubtós cobrament: 15.522,00 euros 
Excés de finançament afectat: 0,00 euros 
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 538.172,67 euros 
 
3.1.3 Anàlisi de la gestió pressupostària 
 
- El resultat pressupostari és el següent: 
 
           Drets reconeguts nets:  524.611,33 Euros 
           Obligacions reconegudes netes: 320.631,22,- Euros 
           Resultat pressupostari: 203.980,11,- Euros 
           Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals: 
8.723,11,-€     
           Desviacions de finançament negatiu de l’exercici: 0,00,- euros 
           Desviacions de finançament positiu de l’exercici: 0,00,- euros 
           Resultat pressupostari ajustat:  212.703,22,- Euros 
 
De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2016, se’n desprèn que els recursos 
pressupostaris han estat clarament suficients per finançar les despeses 
pressupostàries. 
 
- Ingressos: 
 
           Pressupost inicial d’ingressos: 417.360,58- Euros 
           Modificacions d’ingressos: 8.723,11 - Euros 
           Pressupost definitiu d’ingressos: 426.083,69,- Euros 
           Drets reconeguts: 525.508,76 – Euros 
           Drets anul.lats: 897,43, euros 
           Drets reconeguts nets: 524.611,33 euros 
           Recaptació neta: 271.891,26,- Euros 
            
- Despeses: 
 
           Pressupost inicial de despeses: 471.360,58,- Euros 
           Modificacions de despeses: 8,723,11,- Euros 
           Pressupost definitiu de despeses: 426.083,69,- Euros 
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           Obligacions reconegudes netes: 320.631,22,-Euros 
           Pagaments: 262.090,62 euros 
 
            
Segon .- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2017 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determinen els articles esmentats en la seva part expositiva.  
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes 
Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué – regidors - ), el Ple de 
l’Ajuntament aprova en tots els punts els anteriors acords. 
 
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 
2018-2019 
 

ANTECEDENTS 
 
1.- Per Alcaldia, en data 6 de setembre de 2018, s’ha elaborat la corresponent 
memòria en relació a l’expedient per a l’aprovació del pla econòmic financer 2018-
2019 per al compliment de l’objectiu de l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
2.- Atès que cal que el Ple de l’Ajuntament adopti un acord respecte a l’aprovació de 
dit pla econòmic financer. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a 
formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent. 
 
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de 
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan 
competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la 
corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la 
posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a 
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu 
coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les 
Lleis per als Pressupostos de l’entitat.  
  
Per l'exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords: 
 
1- Aprovar, en els termes de l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que 
aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a la 
memòria. 
 
2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP. 
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3- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes 
Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué – regidors - ), el Ple de 
l’Ajuntament aprova en tots els punts els anteriors acords. 
 

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE 
D’OBRA ORDINÀRIA DE L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

Resultant que per l’Alcaldia es va incoar expedient per a la formulació del 
projecte d’inversió per l’adequació de l’enllumenat públic de Pradell de la Teixeta 
per tal d’aprofitar el finançament del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de 
Tarragona. 

  

Atès que per part dels serveis d’assistència municipal de la Diputació de 
Tarragona es va   redactar el projecte per l’adequació de l’enllumenat públic de 
Pradell de la Teixeta. 

 
Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del 
Consell 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-. 

  
Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al 
que estableix l’article 233 de la Llei de Contractes del Sector Públic –LCSP- 
9/2017, de 8 de novembre, i articles 125 i ss del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques –RGLCAP-, aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

  
Considerant que es compleixen les disposicions generals de caràcter legal i 
reglamentari, així com la normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de 
projecte d’obra que es tracta, per quant     urbanísticament, ha d’indicar-se que 
l’actuació es projecta en sòl classificat com a urbà i que l’ús projectat s’ajusta a 
les disposicions del Text Refós de la Modificació de les Normes Subsidiàries de 
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta aprovat en sessió de data 4 de maig de 
2017. 

 
Considerant que s’ha emès informe pels òrgans i entitats administratius gestors 
d’interessos públics afectats, en els termes previstos a la legislació sectorial que 
correspongui. 

  

Vistos els informes que obren a l’expedient l’Ajuntament Ple, com a òrgan de 
contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona - LCSP- 
9/2017, de 8 de novembre, i articles 125 i ss del Reglament General de la Llei de 
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Contractes de les Administracions Públiques. 

Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 

  
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’inversió per l’adequació de 
l’enllumenat públic de Pradell de la Teixeta, que degudament diligenciat obra a 
l’expedient administratiu. 

 
SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 
d’aquest Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies 
hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans 
puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
 
TERCER.- Les al·legacions presentades seran informades per Oficina Tècnica 
Municipal, que elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que 
procedeixi i d’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària que ens 
ocupa. 

  
QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendran 
aprovats definitivament el Pla i els projectes, per a la qual cosa l’Alcaldia 
ordenarà els tràmits necessaris per a la seva publicació. 
 

Sotmès a votació, per unanimitat dels membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes 
Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué – regidors - ), el Ple de 
l’Ajuntament aprova en tots els punts els anteriors acords. 
 

5.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL D'ADMINISTRATIU DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA 
 

Antecedents 
 
L'ajuntament de Pradell de la Teixeta té inclosa una plaça d'Administratiu, escada 
d'Administració General, subescala administratiu, grup C, subgrup C1, en la seva 
plantilla de personal. 
 
L'ajuntament considera necessari procedir a una modificació de les retribucions 
complementàries assignades a dita plaça atès que les que són de vigència a data 
d'avui no reflecteixen les que corresponen a un lloc de treball d'aquestes 
característiques. 
 
Atenent a dites característiques, la persona que ocupa la plaça d'administratiu ha de 
fer front a un volum molt elevat de tasques, que juntament amb les tasques 
administratives pròpies que comporta la plaça, ens trobem entre d’altres, la portança 
de la comptabilitat municipal i la gestió dels expedients de subvenció municipals. 
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És en aquest sentit, que en les tasques assignades a la plaça d'administratiu de 
l'ajuntament és necessari un grau de dedicació i responsabilitat elevat, al mateix temps 
que es realitzen tasques d'especial dificultat tècnica en el si del seu exercici. 
 
L'ajuntament de Pradell de la Teixeta ha demanat la corresponent petició d'assistència 
a la Diputació de Tarragona per a la redacció de la relació de llocs de treball, 
instrument que determinarà , en el seu cas, la valoració del lloc de treball. Tanmateix, 
l’annex de remuneracions que s’aprova conjuntament amb els pressupostos és un 
instrument vàlid com a instrument organitzatiu d’ordenació en aquesta matèria. 
 
D'aquesta manera, es proposa reclassificar el complement de destí del lloc de 
referència d'un nivell 15 a un nivell 18 i un complement específic de 8.820,14 euros. 
 
Fonaments de Dret 
 
L'article 153.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova el 
Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local, estableix que 
l'estructura, criteris de valoració objectiva, si escau, i quanties de les diverses 
retribucions des funcionaris d'Administració Local es regeixen pel que disposa l'article 
93 de la Llei 7/1985. de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 93 de la Llei 7/1985. de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, les retribucions bàsiques des funcionaris 
locals han de tenir la mateixa estructura i idèntica quantia que les establertes amb 
caràcter general per a tota la funció pública; les retribucions complementàries s'han 
d'atenir a l'estructura i criteris de valoració objectiva de les de la resta de funcionaris 
públics; la seva quantia global la fixa el Ple de la Corporació dins dels límits màxims i 
mínims que s'assenyalin per l'Estat. 
 
L'article 24 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, determina que la quantia i estructura de les 
retribucions complementàries dels funcionaris s'establirà per les corresponents lleis de 
cada Administració pública atenent, entre d'altres factors, a l'especial dificultat tècnica, 
responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per a l'exercici de determinats llocs 
de treball o les condicions en què es desenvolupa el treball. 
 
I això, es pot fer a través d’un instrument organitzatiu d’ordenació com l’Annex de 
Remuneracions, el qual s’aprova amb el pressupost, ja que l’article 74 del TREBEP 
permet que les Administracions Públiques estructuren la seva organització a través de 
les RLT “o altres instruments organitzatius similars” que compleixin amb les exigències 
que imposa el mateix precepte. 
 
La fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels 
funcionari i les seves modificacions corresponen al Ple de l'ajuntament, en virtut del 
que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, sense que aquesta atribució pugui ser objecte de delegació ( article 22.4) 
i l'article 52.2. j) 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. 
 
Per l'exposat, es proposa al Ple de l'ajuntament l'adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar l'adequació de les retribucions complementàries assignades a la 
plaça d'administratiu, escada d'Administració General, subescala administratiu, grup C, 
subgrup C1, de la plantilla de personal de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta, 
d'acord amb l'exposat en els antecedents i fonaments de dret del present acord, 
establint un complement de destí 18 i un complement específic de 8.820,14 euros. 
 
Segon.- Notificar l'acord, una vegada adoptat, al personal afectat per la modificació 
aprovada pel fet d'ocupar el lloc de treball que es tracti i ordenar a la Gestoria 
encarregada de la gestió de les nòmines i resta de tràmits que porti a terme els canvis 
que es deriven d'aquest acord.  
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes 
Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué – regidors - ), el Ple de 
l’Ajuntament aprova en tots els punts els anteriors acords. 
 

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA 
  
Aquest ajuntament pretén modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel 
subministrament d’aigua potable, d’acord amb l’establert a l’article 15 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. 
 
Es proposa modificar l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel 
subministrament d’aigua potable relatiu a la quota tributària. 
 
En aquest sentit, es proposa suprimir la quota fixa i la conservació del comptador es 
proposa establir-ho a 15,00 euros/abonat/trimestre. 
 
Per l'exposat, es proposa al Ple de l'ajuntament l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa pel subministrament d’aigua potable 
 
Segon.- Aquest acord provisional s’ha d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.  
 
Quart.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat automàticament l’acord provisional. L’acord provisional elevat a 
definitiu més el text íntegre modificat de l’ordenança fiscal, es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província, moment en que entrarà en vigor. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes 
Aluja Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué – regidors - ), el Ple de 
l’Ajuntament aprova en tots els punts els anteriors acords. 
 

7.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
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Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia que han estat dictats que van des del 
número 105 de data 01-08-2018 fins al número 122 de data 17-09-2018, 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 105/2018 de 01/08/2018 Delegació autorització matrimoni civil 
Decret 106/2018 de 02/08/2018 Factures primera (bis) i segona quinzena 

de juliol 
Decret 107/2018 de 16/08/2018 Factures primera quinzena d’agost 
Decret 108/2018 de 17/08/2018 Retorn fiança runes 
Decret 109/2018 de 17/08/2018 Retorn fiança runes 
Decret 110/2018 de 22/08/2018 Compte general a Ple 
Decret 111/2018 de 23/08/2018 Aprovació i pagament nòmines agost 
Decret 112/2018 de 30/08/2018 Retorn fiança runes 
Decret 113/2018 de 04/09/2018 Factures segona quinzena d’agost 
Decret 114/2018 de 05/09/2018 Baixa rebut aigua i nova liquidació, Eres 6 
Decret 115/2018 de 05/09/2018 Baixa rebut aigua i nova liquidació, Font 

10 
Decret 116/2018 de 05/09/2018 Amortització parcial préstec BBVA 
Decret 117/2018 de 13/09/2018 Comunicació obres i liquidació Plaça Sant 

Isidre, 3 
Decret 118/2018 de 13/09/2018 Liquidació taxa ocupació via pública per 

bastida 
Decret 119/2018 de 14/09/2018 Contractació estudi topogràfic bancals cal 

Cabré 
Decret 120/2018 de 14/09/2018 Contractació parallamps Església 
Decret 121/2018 de 17/09/2018 Pagament factures primera quinzena de 

setembre 
Decret 122/2018 de 18/09/2018 Convocatòria Ple 
 
Resten assabentats tots els regidors de la relació adjunta de Decrets. 
 
8.- 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 i vint-i-vuit 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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