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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2018 
Caràcter: Extraordinària corresponent al mes de Juny de 2018 
Dia:  28 de juny 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 
Francesc Sans Vives, regidor 
Gerard Cabré Vaqué, regidor 
Mar Amorós Mas, Alcaldessa  
 
Òscar Ruben Presa Virgili, Secretari interventor de l’ajuntament de Pradell de la 
Teixeta. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.- PROPOSTA D’ACORD RELATIU AL MODEL DE CONTROL INTERN PER A LA 
FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA 

2.- PROPOSTA D’ACORD DE DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ 
DE L’EXERCICI 2017. 

3.- PROPOSTA D'ACORD PER A LA DETERMINACIÓ DE L'IMPORT A SATISFER 
PER LES CLASSES DE NATACIÓ A REALITZAR EN LA PISCINA MUNICIPAL 

4.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 2 DE L’OBRA DE 
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES. 

 

1.- PROPOSTA D’ACORD RELATIU AL MODEL DE CONTROL INTERN PER A LA 
FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA 

 
A. ANTECEDENTS  

 
1. 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 
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que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 

públic local (RD 424/2017).  

 
2. 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.  

 
3. 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. Per l’Alcaldia, en Resolució de data 13-06-2018, es va disposar 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 bàsic, en quan a les despeses i 

obligacions 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 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. 

 
5. En data 14-06-2018 s’ha emès Informe per la Secretaria Intervenció de 

l’Entitat. 

 

 
 
B. LEGISLACIÓ 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   

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 
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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.  

 
 

C. FONAMENTS DE DRET  

 
1. 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.  

 
2. 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. 
 

3. 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. 

 
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€.  
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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 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 / Entitat local, 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 349.151,03 €, 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 
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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. En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora 

comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient 

susceptible de produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de 

fons de valors. 

 
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 
interventora sobre els drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 
9.1 i 40 del RD 424/2017. 
 
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i 
ingressos de la Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms 
s'efectuarà mitjançant l'exercici del control financer. 
 
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. 
 
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de 
tècniques de mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració i 
desenvolupament per part de la Intervenció d'aquest Ajuntament. 
 
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la 
substitució de la fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja 
que, conforme l'article 9.3 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, els actes 
d'ordenació i pagament material derivats de devolucions d'ingressos indeguts 
sempre seran sotmesos a la funció interventora plena prèvia.  
 
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà 
aplicable fiscalització prèvia plena a tots els actes, documents o expedients 
susceptibles de produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de 
fons de valors.  

 
6. Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció 

interventora, que podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a 

intervenció prèvia, segons el cas, té per objecte controlar, abans que siguin 

aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui 

quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la 

normativa aplicable, els consorcis adscrits, que donen lloc al reconeixement de 

drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que 

se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la 

finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en 

cada cas.   

 

mailto:aj.pradell@altanet.org
http://www.pradelldelateixeta.cat/


Pàgina 6 de 12 

 
 

 
AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA 

Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 
aj.pradell@altanet.org 

www.pradelldelateixeta.cat 

Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora 
sobre despeses i obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 
d’abril, estableix que, 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 de requisits bàsics. Per tots aquests casos en què el 
Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor es 
limitarà a comprovar els requisits bàsics que es detallen a l’apartat 2 de l’article 
13, estant subjectes a control posterior, mitjançant l’exercici del control 
financer. 
 
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells 
que assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de 
tracte en les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els 
requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell de Ministres vigent en cada 
moment, en tot allò que sigui d’aplicació a les entitats locals. 
 
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i 
intervenció prèvia respecte dels tipus de despeses i obligacions per als quals 
no s’hagi acordat el règim de requisits bàsics als efectes de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia, el mateix que, al marge ja d’acord, per a les 
despeses de quantia indeterminada.  
 
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització 
i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a 
comprovar els requisits bàsics següents :  

 
a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a 

la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure. 

S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a 

contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de 

l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del 

TRLRHL.  

En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a 
despeses amb finançament afectat s’ha de comprovar que els 
recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb 
l’existència de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.  
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual s’ha de comprovar, a més, si es compleix el que 
preceptua l’article 174 del TRLRHL.  
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a 
contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de 
l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

 
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. 

En tot cas s’ha de comprovar la competència de l’òrgan de 

contractació o concedent de la subvenció quan aquest òrgan no 

tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es tracti.  

 

mailto:aj.pradell@altanet.org
http://www.pradelldelateixeta.cat/


Pàgina 7 de 12 

 
 

 
AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA 

Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 
aj.pradell@altanet.org 

www.pradelldelateixeta.cat 

c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de 

gestió, determini el ple a proposta del president i previ informe de 

l’òrgan interventor.  A aquests efectes, independentment que el Ple 

hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas, transcendents en el 

procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres 

vigent respecte l’exercici de la funció interventora en règim de 

requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats 

locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que 

comprèn. 

 
7. 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.  

 
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els 
òrgans de control que observin alguna incidència en el compliment dels 
requisits propis d’un expedient sempre podran fer ús de la seva facultat de 
formular observacions complementàries en la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia, conforme es preveu a l’article 14 del RD 424/2017, de 28 
d’abril, que disposa que “l’òrgan interventor pot formular les observacions 
complementàries que consideri convenients, sense que aquestes tinguin, 
en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients. Respecte a 
aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància”. 

 
8. 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. 

 
9. I igualment es va considerar adient al 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. 

  
  
En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, a proposta de 
l’Alcaldia, i conforme l’Informe de Secretaria Intervenció, es proposa al ple, l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer .- D’aplicació del 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 
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Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern en 
les Entitats del Sector Públic local, amb efectes d’1 de juliol de 2018. 

 
Segon .-  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, en els termes que preveuen els 
articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, amb efectes igualment d’1 de 
juliol de 2018. 

 
Tercer .- D’adopció del 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 .- De declaració expressa 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. 

 
Cinquè .- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a 
l’Ajuntament / Entitat local que contradigui la normativa vigent en matèria de control 
intern, a partir de 1 de juliol de 2018. 
 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament 
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  

 
2.- PROPOSTA D’ACORD DE DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ 
DE L’EXERCICI 2017. 

Antecedents 
 
1. En data 1 de març de 2018 l'Alcaldessa va aprovar la liquidació de l'exercici 2017. 
 
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 
 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 347.422,71 euros 
b) Estabilitat: 55.744,65 euros 
c) Rati de deute viu: 41,78% 
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 20.717,83 euros 

 
3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques té un valor de 18,25. 
 
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2017 és de 55.000,00 euros. 
 
Fonaments de dret 
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1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per 
damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute. 
 
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest 
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 
 
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no 
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, 
que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,  romanent de tresoreria 
positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que 
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que 
prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2017 podran 
destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar 
al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre 
amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2017, si encara 
queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.  
 
4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió 
financerament sostenible. 
 
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en 
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 21 de gener de 2016 de 
la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la 
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre 
d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de 
destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents 
d'aplicar al pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per 
l'existència de romanents de crèdits incorporables.  
 
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la 
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no 
complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels 
previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb 
allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el 
superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que 
preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa Llei. 

Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord: 

Ajuntaments subjectes a l’art. 32 LOEPSF 

Primer.-  La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del 
pressupost. 

Segon.- L’import del superàvit és de 55.744,65 euros del qual es dedueixen els 
següents imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a 
pressupost i d’adjudicacions finançades amb fons propis: 
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Superàvit de la liquidació 55.744,65 

Creditors per despeses pendents d'aplicar a 
pressupost 20.717,83 

Creditors per devolució d'ingressos   

AD finançades amb fons propis   

Import a distribuir 35.026,82 

Tercer.- L’import a distribuir de 35.026,82 euros es destinarà obligatòriament a la 
reducció de deute en termes nets. La possibilitat de fer inversió financerament 
sostenible queda condicionat al que disposa al Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de 
marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones 
locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo 
de éstas. 

Import mínim de reducció d'endeutament 35.026,82 

Quart.- Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 312.395,89 euros.  

Import de lliure disponibilitat 312.395,89 

 

Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament 
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
 
3.- PROPOSTA D'ACORD PER A LA DETERMINACIÓ DE L'IMPORT A SATISFER 
PER LES CLASSES DE NATACIÓ A REALITZAR EN LA PISCINA MUNICIPAL 
 
Vist que s'ha fet arribar a l'ajuntament una petició particular sol·licitant que s'estudiés la 
viabilitat i possibilitat de realitzar unes classes de natació a la piscina municipal, 
dirigides a nens i nenes de famílies que poguessin estar interessades. 
 
Atès que no entra dins de l'esfera d'actuació de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta, 
per la seva configuració i la seva limitació en l'àmbit material i de personal, el poder 
prestar el servei d'impartir classes de natació. 
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Com a conseqüència de les limitacions dites, l'Ajuntament ha mantingut converses 
amb l'empresa encarregada del servei de socorrisme de la piscina municipal, la qual 
ha comunicat a l'Ajuntament que podria oferir el servei de classe de natació a un preu 
de 18,15 €/hora, IVA inclòs, resultant així un preu de 90,75 € setmanals, en el cas de 
fer una hora diària de classe de dilluns a divendres. 
 
Atès que molt probablement no es podrà saber amb antelació els nens i nenes que es 
poden inscriure per setmana, podent-se produir fluctuacions en el nombre d'inscrits. 
 
Atès que l'Ajuntament ha de cobrir com a mínim el cost econòmic originat per la 
realització de dita activitat, es considera convenient l'establiment de l'import en funció 
dels nens i nenes inscrits cada setmana, i d'aquesta manera es pot fomentar una 
major inscripció i, en conseqüència, a més inscrits més econòmic pot resultar l'import a 
satisfer. 
 
Per l'exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Establir que el preu a satisfer per a cada nen i nena que realitzi classe de 
natació vindrà determinat pel nombre d’inscripcions en relació al cost setmanal de 
l'activitat que ha de suportar l'Ajuntament, segons el quadrant següent: 
 

 X usuaris: (90,75 / X) euros per persona i setmana 

 2 usuaris: 45,40 euros per persona i setmana 

 3 usuaris: 30,25 euros per persona i setmana 

 4 usuaris: 23,00 euros per persona i setmana 

 5 usuaris: 18,50 euros per persona i setmana 

 6 usuaris: 15,20 euros per persona i setmana 

 7 usuaris: 13,00 euros per persona i setmana 

 8 usuaris: 11,50 euros per persona i setmana 

 9 usuaris: 10,20 euros per persona i setmana 

 10 usuaris: 9,10 euros per persona i setmana 
 
Segon.- Les inscripcions i el pagament es faran a les oficines municipals durant la 
setmana anterior a la d’utilització del servei o gaudi de la prestació i els preus es 
pagaran per setmanes senceres. Les inscripcions es tancaran a les 13 h del dimecres 
previ i s’haurà de satisfer l’import per usuari, en funció del nombre d’inscripcions,  
abans de les 13 h del divendres previ. Qualsevol variació en la gestió serà comunicada 
per l’Ajuntament als interessats amb l’antelació suficient. 
 
Tercer.- Fer públic el present acord per a general coneixement del funcionament 
d’aquesta qüestió mitjançant els canals habituals d'informació municipal. 
 
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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4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 2 DE L’OBRA DE 
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES. 
 
 
Presentada per la direcció d’obra es sotmet a aprovació la certificació d’obra número 2 
corresponent als treballs efectuats de l’obra de la Remodelació del carrer de les Eres 
de Pradell de la Teixeta, la qual ascendeix a la quantitat de 16.444,40 euros.  
 
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació d’obra número 2 corresponent als treballs efectuats de 
l’obra de la Remodelació del carrer de les Eres de Pradell de la Teixeta, la qual 
ascendeix a la quantitat de 16.444,40,- euros. 
 
Segon.- Trametre dita documentació a la Diputació de Tarragona als efectes de la 
justificació oportuna. 
 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament 
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les 
quinze hores i trenta-tres 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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