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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2018 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de Març 
Dia:   2 de maig de 2018.    
Hora: 15:00 h  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Mar Amorós Mas, Alcaldessa 
Gerard Cabré Vaqué, regidor 
Lourdes Aluja Mata, regidora 
Maria Antònia Cabré Barberà, regidora 
Francesc Sans Vives, regidor 
 
Vicente Vayá Morte, Secretari-Interventor del SAM de la Diputació de Tarragona al 
Servei Municipal. 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
2.- ACORD D’APROVACIO DE L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS 
PUBLICS DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA. 
3.- ACORD DE MODIFICACIÓ nº1/2018 DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018. 
4.- ACORD DE SUSCRIPCIÓ, AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE RACIONALITZACIÓ I 
CENTRALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UN ACORD D'ADHESIÓ GENÈRIC A LA 
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT  
5.- ACORD D’ADHESIÓ EXPRESSA A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS –VEU, MÒBIL I DADES, DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA 
TEIXETA QUE ESTA TRAMITANT EL CONSORCI LOCALRET PELS MUNICIPIS I ALTRES 
ENTITATS LOCALS DE LES COMARQUES TARRAGONINES 
6.-  ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1 DE GENER DE 
2018. 
7.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’INVERSIÓ AL CAMÍ DEL BARRANQUET 
DE PRADELL DE LA TEIXETA 
8.- ACORD DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU DE PRADELL DE LA TEIXETA. 
9.- ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER LA GESTIÓ 
DEL BAR-CAFETERIA LA SOCIETAT. 
10.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2018. 
11.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I INFORMES 
DESFAVORABLES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
12. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 23- 2018 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACÍÓ 
DE L’EXERCICI 2017. 
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12.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
Pradell de la Teixeta a 19 d’abril de 2018 
 
El Secretari-Interventor del SAM de la Diputació  
de Tarragona al Servei Municipal 
 
 
 
Vicente Vayá Morte 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
(La senyora Alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari l’existència del quòrum que 
cal perquè pugui ser iniciada la sessió) 
 
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la sessió ordinària de data 22 de febrer 
de 2018, per haver-ne distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al 
respecte.  
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes Aluja 
Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc Sans Vives – regidors - ), el 
Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
2.- ACORD D’APROVACIO DE L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS 
PUBLICS DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA. 
 
Considerant la necessitat que per aquest Ajuntament es procedeixi a l’aprovació de l’Ordenança 
General de Preus Públics, conforme els principis de bona regulació (necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència) previstos a l’article 129 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per 
quant l’objectiu d’aquesta ordenança es obtenir cobertura jurídica suficient a totes aquelles activitats 
o serveis amb contraprestacions pecuniàries que se satisfacin pels assistents, de competència 
municipal i en règim de Dret públic per l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, quan concorrin les 
dues circumstàncies següents: 

_ 
a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. 
b) Que es prestin o realitzin pel sector privat. 

_ 
El problema que es pretenen solucionar amb la iniciativa es fonamentalment el desequilibri 
econòmic que suposa per l’Ajuntament la realització de totes aquestes activitats o serveis, els quals 
necessiten d’una participació econòmica dels assistents per tal de compensar aquestes despeses 
suportades per l’ens local en la seva organització, afavorint amb això el compliment del principi 
d’estabilitat pressupostària, dotant de més recursos al pressupost d’ingressos corrents, els quals 
s’encarregaran de finançar, les despeses corrents derivades dels actes fonamentalment festius que 
organitzi l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta. 
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_ 
Vist l’expedient que es tramita per a l’ aprovació de l’Ordenança General de Preus Públics. 
Vist l’Informe emès per la Secretaria Municipal que consta a l’expedient. 
Vist l’Informe emès per la Intervenció Municipal que consta a l’expedient. 

_ 
Vist que aquest Ajuntament disposa de Pla Anual Normatiu, a tenor d’allò previst a l’article 132 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, que preveu la tramitació de la present Ordenança General. 

_ 
Considerant que, per tal de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de 
normes amb rang reglamentari, i en compliment d’allò disposat a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, amb 
caràcter previ a l’elaboració de l’Ordenança General, ha de substanciar-se una consulta pública 
prèvia per recopilar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que 
potencialment es puguin veure afectats per la mateixa. 

_ 

_Resultant que durant la consulta prèvia no s’ha presentat cap opinió. 

 

Considerant que el projecte d’Ordenança General s’ha publicat al portal web 
www.pradelldelateixeta.cat en afectar aquesta els drets i interessos legítims de les persones, per tal 
de donar audiència als ciutadans afectats i recopilar quantes aportacions addicionals puguin fer-se 
per altres persones o entitats (art. 133.2 LPACAP). 
 
Resultant que durant el termini d’audiència i informació pública no s’ha presentat cap opinió. 

_ 
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions ni suggeriments, no serà 
necessària l’adopció de nou acord plenari, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal 
extrem per la Secretaria General i entenent-se elevat automàticament a definitiu l’acord fins llavors 
inicial. 

_ 
A la vista de tot el que s’ha exposat, ES PROPOSA incloure a l’ordre del dia de la propera sessió 
del Ple Municipal, el debat i votació de la següent, 

_ 
PROPOSTA D’ACORD 

_ 
PRIMER.- L’aprovació inicial de l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics, que és del 
següent tenor literal: 

_ 
“ ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS 

_ 
Article 1. Fonament, objecte i àmbit d’aplicació 

_ 
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1. En ús de les facultats conferides per l’article 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals -TRLRHL-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i als articles 
128 i 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques -LPACAP-, l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta podrà establir i exigir 
preus públics, que es regularan pel que disposen els articles 41 a 47 de l’esmentat Text Refós, per 
la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, i per allò preceptuat a aquesta Ordenança 
General. 

_ 
2. L’objecte de la present Ordenança General és desenvolupar la normativa general i establir l’àmbit 
i el procediment d’exigència de preus públics al municipi de Pradell de la Teixeta, d’acord amb les 
disposicions que resulten d’aplicació. 

_ 
3. La present Ordenança General és d’aplicació a l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta als seus 
Organismes Autònoms i resta d’ens de Dret públic dependents, si fos el cas de la seva existència. 

_ 
Article 2. Concepte 

_ 
1. Són preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació de serveis 
o la realització d’activitats, de competència municipal i en règim de Dret públic per l’Ajuntament de 
Pradell de la Teixeta o pels seus Organismes Autònoms i resta d’ens de Dret Públic dependents, 
quan concorrin les dues circumstàncies següents:  

_ 
a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. 

_ 
b) Que es prestin o realitzin pel sector privat. 

_ 
2. A l’efecte d’allò disposat a la lletra a) de l’apartat anterior, es considerarà que existeix voluntarietat 
per part dels administrats quan concorrin les dues circumstàncies següents: 

_ 
a) Que la sol·licitud o recepció no vinguin imposades per disposicions legals o reglamentàries. 

_ 
b) Que els serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la vida privada o social del 
sol·licitant o receptor. 

_ 
Article 3. Quantia 

_ 
1. Els preus públics es fixaran a un nivell que cobreixi com a mínim els costos econòmics originats 
per la realització de les activitats o la prestació dels serveis o que resulti equivalent a la utilitat 
derivada dels mateixos. 

_ 
2. Si existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, podran 
assenyalar-se preus públics inferiors als criteris previstos a l’apartat anterior, prèvia adopció de les 
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previsions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la part del preu subvencionat. 

_ 
Si no existís dotació pressupostària, o aquesta fos insuficient, es tramitarà davant el Ple el 
corresponent expedient de modificació de crèdits. 

_ 
Si el preu públic inferior al cost del servei o activitat es prorroga en exercicis posteriors, s’adoptaran 
les previsions necessàries en el Pressupost de cada any, de l’ens dels esmentats a l’article 1.3 que 
correspongui. 

_ 
3. A les contraprestacions pecuniàries que en concepte de preu públic s’estableixin se sumarà, si 
escau, l’Impost sobre el Valor Afegit pel tipus vigent en el moment de la meritació del mateix. 

_ 
Article 4. Establiment, fixació, modificació i actualització 

_ 
_L’establiment, fixació o modificació de la quantia dels preus públics es farà pel Ple de la Corporació 
a proposta de la Regidoria delegada corresponent o de l’Òrgan col·legiat dels Organismes 
Autònoms i resta d’ens de Dret públic dependents. 

_ 
2. Tota proposta d’establiment, fixació o modificació de la quantia de preus públics haurà d’anar 
acompanyada d’una Memòria econòmic – financera que justificarà l’import dels mateixos que es 
proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 

_ 
Article 5. Procediment 

_ 
L’establiment, fixació o modificació de la quantia dels preus públics haurà d’efectuar-se d’acord amb 
el següent procediment: 

_ 
a) Proposta d’acord de la Regidoria delegada o del Consell Rector de l’Organisme Autònom 
corresponent i resta d’ens de Dret públic dependents, interessada en l’establiment, fixació o 
modificació de la quantia del preu públic, que haurà d’anar acompanyada de la Memòria econòmic 
– financera que se cita a l’article 4.2. 

_ 
b) Informe de la Intervenció General. 

_ 
c) Dictamen de la Comissió Informativa corresponent, en cas de arribar a ser preceptiva la seva 
existència o es creï voluntàriament pel Ple Municipal. 

_ 
d) Acord de Ple de la Corporació 

_ 
e) Publicació de l’acord d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona. 
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_ 
f) Entrada en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, llevat que l’acord de fixació del preu públic prevegi un moment posterior. 

_ 
Article 6.  Proposta d’acord i memòria econòmic - financera 

_ 
1. Les propostes d’establiment de preus públics, hauran de contemplar, com a mínim, els següents 
elements substantius: 

_ 
a) Servei o activitat pel qual s’exigeixi. 

_ 
b) Obligats al pagament. 

_ 
c) Preu exigible. 

_ 
d) Règim de gestió i, si escau, exigència de dipòsit previ. 

_ 
e) Data a partir de la qual es començarà a exigir el Preu Públic. 

_ 
g) Remissió expressa, en allò no previst, a la present Ordenança General de Preus Públics. 

_ 
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que aconsellin fixar preus 
públics per sota del cost del servei o activitat per la qual s’exigeixin, haurà de justificar-se la 
circumstància a l’esmentada proposta, així com l’existència de dotació pressupostària suficient que 
acrediti la cobertura de la diferència resultant. Si hagués de tramitar-se expedient de modificació de 
crèdits conforme l’article 3, no podran entrar en vigor fins la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona de l’Acord d’aprovació definitiva de la modificació de crèdits que 
correspongui. 

_ 
3. Les propostes d’establiment de nous preus públics hauran de motivar la concurrència de les 
circumstàncies previstes a l’article 2, quant determinant de l’aplicació del règim previst a la present 
Ordenança General. 

_ 
4. La Memòria econòmic – financera que necessàriament ha d’acompanyar tota proposta de fixació 
o modificació de la quantia de preus públics haurà de preveure, almenys, els següents aspectes: 

_ 
a) Justificació dels preus proposats, i rendiment previst. 

_ 
b) Justificació dels respectius costos econòmics. 

_ 
c) Grau de cobertura financera Rendiment o Costos. 
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_ 
d) Consignació pressupostària per a la cobertura del dèficit, quan es faci ús de la facultat conferida 
a l’article 3 de la present Ordenança General. 

_ 
Article 7. Obligats al pagament 

_ 
1. Són obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o activitats 
pels quals hagin de satisfer-se. 

_ 
2. A aquest efecte es consideraran beneficiaris, i en conseqüència, obligats al pagament, els 
sol·licitants del servei o activitat per la qual s’exigeixin els preus públics. 

_ 
Article 8. Cobrament 

_ 
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’iniciï la prestació del servei o la realització de 
l’activitat que justifiqui la seva exigència. 

_ 
2. Amb caràcter general, s’exigirà el dipòsit previ de l’import dels preus públics, en la forma i termini 
que fixi l’acord d’establiment, fixació o modificació del preu públic en determinar el règim de gestió. 

_ 
3. Quan existeixi discrepància entre la quantia del dipòsit previ i l’obligació de pagament, la quantitat 
ingressada en concepte de dipòsit previ es considerarà lliurament a compte de l’obligació definitiva, 
reintegrant-se o exigint-se la diferència, segons procedeixi. 

_ 
4. En els acords d’establiment, fixació o modificació dels preus públics, es podrà preveure la seva 
exigència en règim d’autoliquidació, havent en aquest cas de concretar el termini d’ingrés. 

_ 
5. Els preus públics de meritació periòdica podran exigir-se mitjançant càrrec en el compte bancari 
designat a l’efecte per l’obligat al pagament, un cop formalitzada la sol·licitud de prestació 
corresponent que habiliti la seva inclusió en el cens d’obligats al pagament. 

_ 
6. Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment administratiu de constrenyiment, 
ostentant-se les prerrogatives i actuant conforme els procediments previstos a l’article 2.2 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

_ 
Article 9. Devolució d’ingressos 

_ 
1. Procedirà la devolució de l’import total o parcial del preu públic ingressat, quan el servei o activitat 
no es presti o desenvolupi per causes no imputables a l’obligat al pagament. 

_ 
2. L’import de la devolució serà parcial i proporcional al temps, intensitat o factor determinant del 
grau de realització de la prestació, o total quan no hagués nascut l’obligació de pagament. 
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_ 
3. Quan es tracti d’espectacles que no se celebrin per causes meteorològiques, o altres de força 
major, l’Administració podrà optar pel canvi d’entrades per a altra sessió. 

_ 
Article 10. Dret supletori 

_ 
Per a allò no previst a les normes citades a l’article 1, s’aplicarà la llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària i resta de normes que resultin d’aplicació als mateixos. 

_ 
Disposició Addicional. Atribucions dels organismes autònoms i consorcis en matèria de 
preus 

_ 
Quan els estatuts corresponents atribueixin als organismes autònoms aquesta competència, 
aquests fixaran o modificaran els preus públics establerts per l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, 
corresponents als serveis a càrrec dels organismes esmentats, llevat de quan els preus no cobreixin 
el seu cost. 

_ 
Tal atribució podrà fer-se, així mateix i en iguals termes, respecte dels consorcis a què pertanyi 
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, a menys que altra cosa es digui en els seus estatuts. 

_ 
En ambdós supòsits, els Organismes autònoms i els Consorcis enviaran a l’Ajuntament còpia de la 
proposta i de l’estat econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del 
servei. 

_ 
Disposició Transitòria 

_ 
Els preus públics establerts per l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, amb anterioritat a l’entrada 
en vigor de la present Ordenança General, es regiran per les seves normes de creació fins la seva 
derogació. 

_ 
Disposició Derogatòria 

_ 
Les vigents ordenances reguladores dels preus públics quedaran derogades quan, després de 
l’entrada en vigor de la present Ordenança General, es procedeixi al primer establiment i fixació dels 
preus públics vigents, conforme el procediment previst a aquesta Ordenança General. 

_ 
Disposició Final 

_ 
La present Ordenança General un cop aprovada per l’Ajuntament Ple conforme allò disposat a 
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, i a 
l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques -LPACAP-, entrarà en vigor per la publicació del seu text íntegre al 
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Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la 
mateixa Llei i produirà efecte fins la seva modificació o derogació.». 

_ 
El termini d’audiència serà de deu dies hàbils, que preveu l’article 82.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques -LPACAP-, durant 
els quals els destinataris podran realitzar les aportacions que considerin oportunes. 

_ 
Els destinataris podran fer arribar les seves aportacions a través de la següent bústia de correu 
electrònic: aj.pradell@altanet.org.” 

_ 
SEGON.- La publicació de l’acord que s’adopti al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, a la web municipal, per tal de que durant el termini de 30 dies 
hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació al Butlletí Oficial, els ciutadans puguin 
presentar les reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns (art. 49 LRBRL). 

_ 
TERCER.- Les reclamacions i suggeriments presentats seran informats per la Secretaria General, 
que elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i d’aprovació definitiva de 
l’Ordenança General. 

_ 
QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovada 
definitivament l’Ordenança General, per a la qual cosa per l’Alcaldia s’ordenaran els tràmits 
necessaris per a la conclusió del procediment i la seva entrada en vigor. 

_ 
CINQUÈ.- Que l’acord d’aprovació definitiva o, en el seu cas, l’acord d’aprovació inicial elevat 
automàticament a aquella categoria, juntament amb el text de l’Ordenança General, es publiqui al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 

_ 
SISÈ.- Que l’acord i el text de l’Ordenança General es comuniqui a les Administracions de l’Estat i 
de la Generalitat de Catalunya dins del termini dels sis dies següents a la seva aprovació, en 
compliment d’allò disposat a l’article 196.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes Aluja 
Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc Sans Vives – regidors - ), el 
Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
3.- ACORD DE MODIFICACIÓ nº1/2018 DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018. 
 
Ates la entrada en vigor de la nova llei de Contractes 9/2017, de 8 de novembre, de l’Administració 
de l’Estat, la qual ha produït una sèrie de canvis normatius de rellevància. 
 
Aquests canvis han repercutit en la tramitació de les fases de la Despesa en matèria comptable, la 
qual cosa fa necessària una adaptació de les Bases d’Execució del Pressupost segons el criteri de 
la Secretaria Intervenció al servei municipal. 
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Ha sigut aquesta mateixa Secretaria Intervenció la que ha procedit a la redacció d’una Base 
d’Execució del Pressupost per tal d’agilitzar la tramitació dels contractes i pagaments menors, la 
qual es del sentit literal següent: 
 
“BASE 29 CONTRACTES MENORS 
 
Segons l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), tenen la consideració de contractes 
menors aquells que no superen els següents límits: 
 
- Per als contractes d’obra: 39.999,99 €, IVA exclòs 
 
- La resta de contractes: 14.999,99 €, IVA exclòs 
 
Tot això, sense perjudici del que disposa l'article 229 LCSP, en relació amb les obres, serveis i 
subministraments centralitzats en l'àmbit estatal 
 
En tot cas, i donades exigències en la tramitació dels contractes menors establertes per la legislació 
esmentada es diferencien en aquesta base: 
 
1.- Pagaments menors. Tindran la consideració de pagaments menors, als efectes del que disposa 
l'article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es trasllada 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, els contractes menors el valor estimat dels quals sigui inferior a 5.000 €, a fi 
d'alleugerir la seva gestió i la tramitació del seu pagament, i no és necessari, en aquest cas, la 
publicació en el perfil del contractant. Els pagaments menors, amb caràcter general, s'han de 
tramitar mitjançant l'operació RC, aprovant-se la despesa alhora que la factura mitjançant l'operació 
ADORC, amb la finalitat d'agilitar aquest tipus de pagaments. 
 
2.- En els contractes menors, l'informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte 
s'entendrà incorporat en l'anotació comptable RC o AD degudament autoritzada per l'Ajuntament, 
quan així es reculli en el memoràndum d'aquesta anotació. 
 
3.- De conformitat amb el que disposa l'article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic la 
justificació que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals 
de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o 
conjuntament superin les quantitats recollides en l'apartat primer de l'article 118, quedarà recollida 
mitjançant la signatura digital per part del gestor que proposa la despesa en l'anotació comptable 
RC o AD, en la qual s'expressarà que la despesa proposat és conforme amb l'art. 118 de la LCSP 
" 
 
4.- La comprovació que ha de fer l'òrgan de contractació del compliment de la regla establerta en 
l'article 118.3 de la LCSP es durà a terme dins el control financer de contractes menors. 
 
5.- Els contractes menors el valor estimat sigui superior a 5.000 € es tramitaran mitjançant l'operació 
AD (AD de contracte menor), exigint l'aprovació de la despesa simultàniament a la seva adjudicació.” 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
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4.1. L’article 165 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 disposa que el pressupost complirà amb el principi 
d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat 
d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el 
general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial. 
 
4.2. L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general. 
 
4.3. L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del pressupost. 
 
4.4. L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor del 
pressupost. 
 
4.5.  L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, disposa que 
les entitats locals que no comptin en el seu pressupost amb un fons de contingència l’hauran de 
crear en el seu pressupost corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per 
cent de l’import de les seves despeses no financeres, i així ho hauran de constar en el seu pla 
d’ajust. 
 
4.6. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF). 
 
4.7. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 
 
4.8. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària. 
 
4.9. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat 
per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda. 
 
4.10. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per 
corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013). 
 
4.11. Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE.26-06-
2013), que aprova el SEC 2010. 
 
4.12. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
 
4.13. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
4.14. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 
 
Per tant, 
 
S’ACORDA: 
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1. Aprovar la modificació 1/2018 de les bases d'execució del pressupost que seran d'aplicació a 
l'ajuntament de Pradell de la Teixeta, en el sentit de modificar la seva Base 29ª al redactat exposat 
als antecedents del present acord. 
 
2. Exposar aquesta modificació de les Bases d’Execució al públic mitjançant la inserció de l’anunci 
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
3. L’aprovació inicial de la modificació de les bases es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual 
es refereix.  
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes Aluja 
Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc Sans Vives – regidors - ), el 
Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
4.- ACORD DE SUSCRIPCIÓ, AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE RACIONALITZACIÓ I 
CENTRALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UN ACORD D'ADHESIÓ GENÈRIC A LA 
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT  
 
Atès que, el Sistema de Contractació Centralitzada Estatal està obert a l'adhesió voluntària de les 
comunitats autònomes i entitats locals, així com dels organismes autònoms i ens públics que en 
depenen. Així mateix, podran adherir-se les societats, fundacions i els restants ens, organismes i 
entitats del sector públic (art. 205 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic). 
 
Atès que, el 30 de desembre de 2015 s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre HAP / 
2834/2015, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA / 1049/2008, de 10 d'abril, de 
declaració de béns i serveis de contractació centralitzada. Aquesta Ordre desenvolupa el 
procediment d'adhesió a la Central de Contractació de l'Estat d'acord amb els següents termes: 
 

a) En una primera fase, la Comunitat Autònoma, entitat local, organisme autònom o ens públic 
dependent d'ella o, si escau, la resta d'entitats del sector públic estatal no incloses en l'àmbit 
obligatori d'aplicació, d'acord amb l'article 206.1 del text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, han de subscriure 
amb la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació un acord d'adhesió 
genèric a la Central de Contractació de l'Estat. 
 
La celebració d'aquest acord d'adhesió genèric implicarà la manifestació formal de la seva voluntat 
d'integrar-se en el règim general de funcionament de la Central de Contractació de l'Estat i el dret 
d'adherir als diferents acords marc de la Central de Contractació de l'Estat. 
 

b) En una segona fase, l'entitat formalitzarà l'adhesió voluntària a un acord marc específic el que 
implicarà l'obligació de l'ens o entitat adherida de realitzar totes les contractacions a través del 
mateix excepte quan els béns adjudicats o el règim de prestació dels serveis no reuneixi les 
característiques indispensables per satisfer les concretes necessitats de l'ens o entitat 
individualment adherit. Aquesta circumstància requerirà informació trimestral a la Direcció General 
de Racionalització i Centralització de la contractació. 
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Atès que , la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació està obligada a 
facilitar l'accés a l'aplicació informàtica CONNECTA-CENTRALITZACIÓ als ens i entitats que 
s'adhereixin voluntàriament a un acord marc específic. 
 
Atès que, es obligació dels ens adherits diligenciar la proposta d'adjudicació per l'òrgan de control 
intern de la gestió econòmica-financera de les entitats subjectes a funció interventora. D'altra banda, 
tenen dret a rebre informació individualitzada dels acords marcs a celebrar per tal de sol·licitar la 
seva adhesió específica als mateixos. 
 
I atès que, el període de vigència de l'acord específic d'adhesió serà equivalent al de l'acord marc 
de referencia, i que, no obstant l'anterior, en el cas dels acords marc tramitats amb anterioritat a 
l'entrada en vigor, el passat 18 d'abril de 2016, de la Directiva 2014/24 / UE, del Parlament Europeu 
i del Consell, sobre contractació pública, l' acord específic podrà resoldre mitjançant sol·licitud 
adreçada a la Direcció General de Racionalització i Centralització de la contractació. 
 
Es Proposa al Ple Municipal l’adopció dels Següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la subscripció, amb la Direcció General de Racionalització i Centralització de la 
Contractació, d’un Acord d'Adhesió Genèric a la Central de Contractació de l'Estat, d'acord amb el 
que disposen els articles 228.3 i 229.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic i en els articles 7 i 8 de l'Ordre EHA / 1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis 
de contractació centralitzada, manifestant expressament la seva voluntat d'integrar-se en el règim 
general de funcionament d'aquella . 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’esmentada Direcció General al seu coneixement, efectes 
i tràmits oportuns, per tal que procedeixi a a acordar l'adhesió genèrica d’aquest ens públic a la 
Central de Contractació de l'Estat. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes Aluja 
Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc Sans Vives – regidors - ), el 
Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
 
5.- ACORD D’ADHESIÓ EXPRESSA A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS –VEU, MÒBIL I DADES, DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA 
TEIXETA QUE ESTA TRAMITANT EL CONSORCI LOCALRET PELS MUNICIPIS I ALTRES 
ENTITATS LOCALS DE LES COMARQUES TARRAGONINES 
 
Atès que, quest Ajuntament té coneixement i constància que el Consorci Localret està tramitant la 
contractació centralitzada esmentada dels serveis de telecomunicacions següents: 
 
 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA, 
 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 
 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
I Atès que,  aquest Ajuntament té interès i voluntat en participar en aquesta contractació 
centraltizada. 
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Es Proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió expressa a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions 
–veu, mòbil i dades, de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta que esta tramitant el consorci 
LOCALRET pels municipis i altres entitats locals de les Comarques Tarragonines. 
 
Segon.- Assolir els següents COMPROMISOS: 
 
2.1.- En virtut d’aquesta adhesió i acceptació, l’Ajuntament ENCOMENA LA GESTIÓ de la 
contractació d’aquests serveis de telecomunicacions de veu, mòbils i dades al Consorci Localret i 
per la qual cosa S’OBLIGA a: 
 

a) Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries per a dur a terme els processos de 
contractació centralitzada que es derivin d’aquest contractació centralitzada. El respectiu Consell 
Comarcal i/o la Diputació provincial podrà ser l'encarregat de demanar i recollir aquesta informació.  
 

b) L’ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi les tasques de 
gestió i coordinació amb el Consorci Localret pel seguiment  del contracte i, per tant, serà el seu 
únic interlocutor entre l’ajuntament i aquest Consorci, així com també davant del respectiu Consell 
Comarcal i/o la Diputació Provincial en el cas que hi participi.  
 

c) Les incidències que es puguin produir tant durant la fase d’adjudicació com durant l’inici de 
l’execució dels contractes adjudicats dins d’aquests sistemes de contractació centralitzada hauran 
de ser canalitzats a través del respectiu Consell Comarcal i/o Diputació provincial, o en el seu cas, 
davant del propi Consorci. 
 

d)  Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir amb l’adjudicatari del contracte per 
al compliment del contracte, seran resolts per cadascun dels ajuntaments afectats, que es 
subrogaren en la posició de LOCALRET com administració contractant. 
 
2.2.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té prevista destinar en la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions –veu, mòbil i dades- que dugui a terme LOCALRET 
és de 2.900 € amb el següent detall: 
 
920 222.00 “Serveis de Telecomunicacions” 3.000,00 Euros 
Total Despesa Prevista Pressupost 2018 3.000,00Euros 
 
2.3.- Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal de poder 
aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d’aquest servei en els exercicis 
2016 i 2017, sens perjudici de la part inicial del preu del contracte que se’ns hagi assignat i, per tant, 
alliberant a LOCALRET de qualsevol responsabilitat. 
 
2.4.- Aquesta adhesió al sistema de contractació centralitzada que en resulta, es posarà en marxa 
a partir de la data de la signatura d'aquest document i la seva revocació en cas de pròrroga o 
modificació contractual, a l’igual que amb l’adhesió, requerirà un acte administratiu  exprés de 
l’òrgan competent.  
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Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes Aluja 
Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc Sans Vives – regidors - ), el 
Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  

 
6.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1 DE GENER DE 
2018 
 
ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal 
d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme 
durant l’exercici 2017 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el 
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers 
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els 
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 201 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotsecretaria del Ministeri de la Presidència, per la 
qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció 
General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants 
d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i que conté la xifra total d’habitants del 
municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017 El resum que s’aprova és 
el següent  
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
 
1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 

CONCEPTES TOTAL HOMES DONES 
Població de dret a 1 de gener de 2017 164 77 87 
Altes des de 01/01/2017 a 31/12/2017 5 0 5 
Baixes des de 01/01/2017 a 31/12/2017 8 4 4 
Variacions per error en el sexe: Altes 0 0 0 
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Variacions per error en el sexe: Baixes 0 0 0 
Població de dret a 31 de desembre de 2017 161 73 88 

 
CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 

CONCEPTES ALTES BAIXES 
Naixements 1  
Defuncions  1 

Canvis de residència d’un altre municipi 2  
Canvis de residència a un altre municipi  6 

Canvis de residència de l’estranger 2  
Canvis de residència a l’estranger  1 

Omissions   
Inscripcions indegudes i caducitat   

TOTALS 5 8 
 

ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI 
 

CONCEPTE TOTAL HOMES DONES 
Canvis de domicili (entre seccions del municipi) 0 0 0 

 
 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018, que resulta d’aquesta rectificació, 
juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi 
a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions 
tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta 
de xifres oficials de població. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes Aluja 
Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaquè, i Francesc Sans Vives – regidors - ), el 
Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
 
7.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’INVERSIÓ AL CAMÍ DEL BARRANQUET 
DE PRADELL DE LA TEIXETA 
 
Resultant que per la Presidència es va incoar expedient per a la formulació del projecte d’inversió 
per l’arranjament del Camí del Barranquet del municipi de Pradell de la Teixeta per tal d’aprofitar el 
finançament de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 
2018-2020 i vista la RESOLUCIÓ GAH/1342/2017 de 7 de juny. 
 
Atès que el 5 de juliol de 2017 , es va formalitzar el corresponent projecte per part del Consorci de 
la Serra de Llaberia. 
 
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 
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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 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic –TRLCSP-, 

  
ACORDA 

  
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’inversió per l’arranjament del Camí del Barranquet del 
municipi 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 de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes Aluja 
Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc Sans Vives – regidors - ), el 
Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
8.- ACORD DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT DE PRADELL DE 
LA TEIXETA. 
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Per Resolució de l'Alcaldia número 7/2018, de data 24 de gener de 2018, es va acordar la incoació 
del procediment per cobrir la proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau 
Substitut del municipi de Pradell de la Teixeta. 
 
D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació efectuar 
proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i/o substitut per acord adoptat amb el vot favorable 
de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les condicions legals, així 
ho sol·licitin. 
 
Es va procedir a l’anunci al BOP de Tarragona número 28, de data  8 de febrer de 2018, de 
convocatòria per cobrir les places de Jutge de Pau titular i substitut del terme municipal de Pradell 
de la Teixeta, en el termini de 20 dies hàbils 
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat instància :  
 
- Registre d’entrada número 210 de data 9 de febrer de 2018, presentat per Josefina Mas Vaqué, 
amb DNI 77.828.996-D 
- Registre d’entrada número 211 de data  8 de març de 2018, presentat per Lourdes Aluja Matas, 
amb DNI 39.870.727-C 
- Registre d’entrada número 212 de data  8 de març de 2018, presentat per Francesc Sans Vives, 
amb DNI 39.637.115-L. 
 
Tots ells reuneixen els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges 
de Pau i 303 de la Llei Orgànica del poder judicial però correspon al ple de la corporació escollir un 
titular i/o un substitut i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya a través del Jutjat de 1a Instància i Instrucció. 
 
Després de la votació, s’obtenen els següents resultats:  
 
Sra. Josefina Mas Vaqué, per a jutgessa titular,          
Sra. Lourdes Aluja Matas, per a jutgessa substituta primer 
 
Per això, es proposa al  Ple de la corporació els següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Proposar el nomenament de la Sra. Josefina Mas Vaqué com a Jutgessa de Pau titular 
del terme municipal de Pradell de la Teixeta i de la Sra. Lourdes Aluja Matas com a Jutgessa de 
Pau substituta.  
 
SEGON.- Fer constar que la Sra. Josefina Mas Vaqué com a Jutge de Pau titular no incorre en 
causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec, mentre que els Srs. Lourdes Aluja Matas i Francesc 
Sans Vives, exerceixen actualment els càrrecs de regidors municipals de l’Ajuntament de Pradell de 
la Teixeta, càrrec al que hauria de renunciar en cas de ser elegits jutges de pau, segons allò previst 
entre els arts. 389 a 397 de la LOPJ.  
 
TERCER. Donar trasllat d’aquesta proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya perquè procedeixi al seu nomenament.  
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QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
CINQUÈ.- Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs  
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 
mesos a comptar del següent a la notificació i sens perjudici de la possibilitat d’interposar recurs de 
reposició o qualsevol altre que l’interessat estimi pertinent. 
 
Sotmès a votació, s’aprova pels vots favorables de Lourdes Aluja Mata, Maria Antònia Cabré 
Barberà, Gerard Cabré Vaqué, el vot en contra d'en Francesc Sans Vives, i l'abstenció de Mar 
Amorós Mas.  
 
 
9.- ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER LA GESTIÓ 
DEL BAR-CAFETERIA LA SOCIETAT 
 
Vist l’estat de l’expedient administratiu instruït per a l’adjudicació del contracte administratiu especial 
per a l’explotació del bar – cafeteria La Societat ubicat a les dependències municipals ubicades a la 
Plaça de l’Església nº5 de Pradell de la Teixeta. 
 
Vista la proposta d’adjudicació que formula la Mesa de Contractació, a favor de l’oferta presentada 
per JOSE ANTONIO GARCÍA ROFIN, per ser aquella que ha obtingut la puntuació més alta segons 
el barem establert al plec de clàusules administratives que regeix aquest concurs. 
 
Vist que el licitador va presentar en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des que va rebre 
el requeriment, la documentació requerida, així com d’haver prestat la garantia definitiva. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents 
  
ACORDS 
 
 
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte administratiu especial per a l’explotació 
del bar – cafeteria ubicat a les dependències municipals ubicades a la Plaça de l’Església nº5, del 
municipi de Pradell de la Teixeta per un cànon mensual de 210,50 euros (IVA Exclòs). 
  
SEGON.- Facultar la Sra. Alcaldessa per tal que procedeixi a l’atorgament del corresponent 
Document Administratiu de Formalització del Contracte. 
 
TERCER.- Que es notifiqui el present acord a l’adjudicatari, als licitadors i, simultàniament, es 
publiqui al perfil del contractant, requerint el primer per tal que formalitzi el contracte no més tard 
dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i 
candidats en la forma prevista a l’article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents ( Mar Amorós Mas, Lourdes Aluja 
Mata, Maria Antònia Cabré Barberà, Gerard Cabré Vaqué, i Francesc Sans Vives – regidors - ), el 
Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
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10.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2018. 
 
Degut a la impossibilitat de preparar el punt amb suficient antelació s’acorda deixar l’expedient 
damunt de la taula per la seva exposició, debat i votació a la propera sessió plenària, una vegada 
completat l’expedient i disposada la documentació en favor de la totalitat dels regidors assistents. 
 
11.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I INFORMES 
DESFAVORABLES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
 
Es dona compte als membres assistents dels Decrets de l’Alcaldia següents: 
 

Decret  19/2018 de 19/02/2018 Contractació de nous equipaments 

informàtics de les oficines municipals, 

expedient 9-2018-CO 

Decret 20/2018 de 23/02/2018 Aprovació despesa i disposició 

pagament nòmines febrer 2018 

Decret 21/2018 de 27/02/2018 Petició d’alta al Perfil de Contractant 

de la Generalitat 

Decret 22/2018 de 27/02/2018 Incoació expedient liquidació 

pressupost 2017 

Decret 23/2018 de 27/02/2018 Aprovació expedient liquidació 

pressupost 2017 

Decret 24/2018 de 06/03/2018 Comunicació obres i liquidació taxes 

expedient 5/2018/UR carrer de la 

Font, 14 

Decret 25/2018 de 12/03/2018 Pagament de factures del mes de 

febrer 

Decret 26/2018 de 13/03/2018 Proposta aprovació pla pressupostari 

a mig termini 2019-2021 

Decret 27/2018 de 14/03/2018 Partició plusvàlua en set parts 

expedient 5/2017/IIVTNU-1 

Decret 28/2018 de 15/03/2018 Incoació expedient bestreta de caixa 

fixa 

Decret 29/2018 de 20/03/2018 Comunicació obres i liquidació ICIO 

instal·lació de plaques solars en 

edificació rural 

Decret 30/2018 de 22/03/2018 Aprovació provisional reforma del 

Mas d’en Borràs, exp. 1-2018-LU 
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Decret 31/2018 de 22/03/2018 Comunicació obres i liquidació taxes 

carrer Font 14 exp. 5/2018/UR 

Decret 32/2018 de 14/04/2018 Pagament factures primera quinzena 

mes de març 

Decret 33/2018 de 22/03/2018 Retorn de fiança gestió runes d’obra 

expedient 25-2016-LU 

Decret 34/2018 de 23/03/2018 Aprovació despesa i disposició de 

pagament de nòmines del març del 

2018 

Decret 35/2018 de 23/03/2018 Llista provisional admesos i exclosos 

procés de selecció secretari-

interventor 

Decret 36/2018 de 15/04/2018 Pagament de factures segona 

quinzena mes de març 

Decret 37/2018 de 06/04/2018 Estimació sol·licitud ús espai de 

lleure Corral Nou 

Decret 38/2018 de 06/04/2018 Incoació modificació de crèdit 2-2018 

Decret 38/2018 de 06/04/2018 Aprovació modificació de crèdit 2-

2018 

Decret 39/2018 de 06/04/2018 Selecció tribunal procés de selecció 

secretari interventor 

Decret 40/2018 de 09/04/2018 Comunicació obres i liquidació taxes 

llicència obres Barranquet s/n exp 9-

2018-UR 

Decret 42/2018 de 11/04/2018 Assumpció proposta Tribunal i 

sol·licitud DGAL Nomenament interí 

Decret 43/2018 de 18/04/2018 Incoació modificació de crèdit 3-2018 

Decret 44/2018 de 18/04/2018 Aprovació modificació de crèdit 3-

2018 

Decret 45/2018 de 18/04/2018 Adjudicació obres lavabo consultori 

mèdic 

Decret 46/2018 de 18/04/2018 Adjudicació obres centraleta de clor 

lliure 

Decret 47/2018 de 23/04/2018 Pagament de factures primera 

quinzena abril 

Decret 48/2018 de 24/04/2018 Llicència obres expedient 6bis-2017-

LU Barceloneta 19 
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Decret 49/2018 de 24/04/2018 Alta comptador aigua Barceloneta 19 

Decret 50/2018 de 26/04/2018 Pagament nòmines del mes d’abril 

Decret 51/2018 de 26/04/2018 Convocatòria Ple 

 
Resten per tant assabentats els regidors assistents en aquesta sessió plenària. 
 
12. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 23- 2018 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACÍÓ 
DE L’EXERCICI 2017. 
 
Es dona compte del Decret d’Alcaldia 23-2018 de data 1 de març de 2018 d’aprovació de liquidació 
del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Assumpte: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 
 

1. ANTECEDENTS 
 
En data 1 de març s’ha realitzat els següents tràmits administratius: 
 
L'alcaldia va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la corporació 
 
La secretaria intervenció va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost del 
2017. 
 
La secretaria intervenció va emetre informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la 
liquidació. 
 
La secretaria intervenció va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del compliment del principi 
d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2017. 
 
Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix exercici, 
s'obté el següent resultat: 

2.3.1. Pressupost de despeses:  
 

Econ. Descripció 

    
 

Inicials 
 

Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Obligacions Romanents 
de 

              
compromeses reconegudes 

  
pendents 

de 
crèdit 

 
 
 

 
 
 

      

netes 

 

pagament 

 
1 DESPESES DE PERSONAL.  86.499,38 10.000,00 96.499,38 69.373,96 69.373,96 66.204,64 3.169,32 27.125,42 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 
SERVEIS. 

125.712,73 29.927,28 155.640,01 127.932,78 126.762,26 119.310,04 7.452,22 28.877,75 

3 DESPESES FINANCERES.  3.550,00 0,00 3.550,00 1.205,79 1.205,79 1.205,79 0,00 2.344,21 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 1.200,00 0,00 1.200,00 1.047,23 1.047,23 1.047,23 0,00 152,77 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 
IMPREVISTOS 

1.287,77 0,00 1.287,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287,77 

6 INVERSIONS REALS.  40.591,65 206.216,88 246.808,53 104.636,85 23.991,14 16.540,37 7.450,77 222.817,39 

9 PASSIUS FINANCERS.  27.500,00 67.699,01 95.199,01 20.724,73 20.724,73 20.724,73 0,00 74.474,28 

   TOTAL 286.341,53 313.843,17 600.184,70 324.921,34 243.105,11 225.032,80 18.072,31 357.079,59 
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Obligacions de pressupostos tancats (Per Econòmiques: Concepte + Article + Capítol) 
Econ. Descripció     Obligacions Modificacions Total Prescripcions Pagaments Obligacions 

        inicials saldo inicial i obligacions   realitzats pdts. de 

 
 
 

 

 
 
 

anul.lacions 

   

pagament 

1 DESPESES DE PERSONAL. 4.273,68 0,00 4.273,68 0,00 4.273,68 0,00 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 
SERVEIS. 

9.826,48 0,00 9.826,48 0,00 9.811,25 15,23 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 75,50 0,00 75,50 0,00 75,50 0,00 

6 INVERSIONS REALS.  5.162,86 0,00 5.162,86 0,00 5.162,86 0,00 

   TOTAL 19.338,52 0,00 19.338,52 0,00 19.323,29 15,23 

 
 
 
 
2.3.2. Pressupost d’ingressos: 
 
 
Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) 

      
Previsions 

pressupostàries         
Econ. Descripció 

    
Previsions Modificacions Previsions Drets Recaptació 

neta   
Drets 

pendents   
Excés / 
defecte 

 
  
 

      
 

inicials 
 

  

definitives reconeguts 
nets 

    

de 
cobrament 

  

previsió 

1 Impostos directes.  79.117,97 0,00 79.117,97 89.531,05 86.688,44 2.842,61   10.413,08 

2 Impostos indirectes.  3.397,51 0,00 3.397,51 7.108,27 7.108,27 0,00   3.710,76 

3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos. 

78.754,99 0,00 78.754,99 77.846,48 70.157,37 7.689,11 
  

-908,51 

4 Transferències 
corrents.  

112.320,66 32.082,34 144.403,00 105.821,56 59.271,45 46.550,11 
  

-38.581,44 

5 Ingressos 
patrimonials.  

7.885,57 0,00 7.885,57 3.600,00 3.600,00 0,00 
  

-4.285,57 

7 Transferències de 
capital.  

32.775,23 42.069,12 74.844,35 5.128,85 5.128,85 0,00 
  

-69.715,50 

8 Actius 
financers.   

0,00 239.691,71 239.691,71 0,00 0,00 0,00 
  

-
239.691,71 

   
TOTAL 314.251,93 313.843,17 628.095,10 289.036,21 231.954,38 57.081,83 

  
-

339.058,89 

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
  
  Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Econòmica: Concepte + Article + Capítol) 
Econ. Descripció 

    
Saldos 

drets de 
Rectificacions Anul.lacions Drets 

pendents 
Liquidacions Liquidacions Drets 

pendents 

        
tancats 

  
liquidacions i de cobrament cancel.lades: cancel.lades: de 

cobrament 
1 Impostos directes.  10.333,35 -826,37 0,00 9.506,98 4.530,87 0,00 4.976,11 

2 Impostos indirectes.  51,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 

3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos. 

12.504,27 -185,99 0,00 12.318,28 10.234,60 0,00 2.083,68 

4 Transferències corrents. 118.428,50 17.066,78 0,00 135.495,28 86.070,24 0,00 49.425,04 

5 Ingressos patrimonials. 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 
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7 Transferències de capital. 43.061,78 0,00 0,00 43.061,78 42.110,86 0,00 950,92 

   TOTAL 184.978,90 16.054,42 0,00 201.033,32 143.546,57 0,00 57.486,75 

 
 
 
Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

 

   DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 

   
 
 
 

RECONEGUDES 
NETES 

 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions 
corrents  

283.907,36 198.389,24 
 

85.518,12 

b. Operacions de 
capital  

5.128,85 23.991,14 
 

-18.862,29 

   289.036,21 222.380,38  66.655,83 

c. Actius 
financers  

0,00 0,00 
 

0,00 

d. Passius 
financers  

0,00 20.724,73 
 

-20.724,73 

   0,00 20.724,73  -20.724,73 

   289.036,21 243.105,11  45.931,10 

       
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 5.550,67  
4. Desviacions de finançament 
negatiu de l'exercici   

5.194,59 
 

5. Desviacions de finançament 
positiu de l'exercici   

2.586,38 
 

     8.158,88  

      54.089,98 

 
Romanent de tresoreria: 

    

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017 
  
   
COMPONENTS 

      
IMPORTS ANY 

2017     
IMPORTS ANY 

ANTERIOR 2016 

1. (+) Fons 
líquids    

360.490,04 
  

245.044,39 

2. (+) Drets pendents de cobrament  117.307,08   186.233,06 

 (+) del pressupost corrent 57.081,83  60.699,58   
 (+) de pressupostos tancats 57.486,75  124.279,32   

 
(+) d'operacions no 
pressupostàries 

2.738,50 
 

1.254,16 
  

3. (-) Obligacions pendents de 
pagament   

23.316,87 
  

22.681,06 

 (+) del pressupost corrent 18.072,31  19.338,52   
 (+) de pressupostos tancats 15,23  0,00   

 
(+) d'operacions no 
pressupostàries 

5.229,33 
 

3.342,54 
  

4. (+) Partides pendents d'aplicació  20.498,63   4.421,05 

 
(-) cobraments efectuats pendents 
d'aplicació definitiva 

0,00 
 

0,00 
  

 
(+) pagaments efectuats pendents 
d'aplicació definitiva 

20.498,63 
 

4.421,05 
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I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 
- 3 + 4)  

474.978,88 
  

413.017,44 

II. Saldos de cobrament dubtós  6.340,86   5.835,61 

III. Excés de finançament afectat  121.215,31   139.353,66 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - 
II - III) 

347.422,71 
  

267.828,17 

 
 
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 20.717,83 i els 
creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 0,00 euros . Per la qual cosa 
el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 326.704,88 euros 
[càlcul RTDG-(413)-(418)] 
 
Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 357.079,59 €, amb el següent detall:  
 

Econ. Descripció 
    

Romanents 
de 

        crèdit 
 
 
 

 
 
 

   
1 DESPESES DE 

PERSONAL.  
27.125,42 

2 DESPESES CORRENTS EN 
BÉNS I SERVEIS. 

28.877,75 

3 DESPESES 
FINANCERES.  

2.344,21 

4 TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS. 

152,77 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I 
ALTRES IMPREVISTOS 

1.287,77 

6 INVERSIONS 
REALS.  

222.817,39 

9 PASSIUS 
FINANCERS.  

74.474,28 

   TOTAL 357.079,59 
 
Estan formats pels romanents d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació 
obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a 
l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 
 
  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos 
afectats, amb el següent detall: 

 
Despesa Finançament 

Partida Concepte Import Partida Concepte Import 

01-450-
629.00-01 

Remodelació 
Carrer Les Eres 

80.645,71 01-761xx-01 
Subv. PAM 

2016 
37.500,00 
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   01-870.00-01 RTDG 43.145,71 

 
  - Incorporació voluntària:  

 
Despesa Finançament 

Partida Concepte Import Partida Concepte Import 

01-165-
619.00-01 

Adq. Enllumenat 
Públic 

66.369,12 01-761xx-01 
Subv. PAM 

2017 
63.050,66 

   01-870.00-01 RTDG 3.318,46 

 
Despesa Finançament 

Partida Concepte Import Partida Concepte Import 

01-151-
621.01-01 

Remodelació Cr. 
La Font 

39.962,45 01-870.00-01 RTDG 39.962,45 

 
Despesa Finançament 

Partida Concepte Import Partida Concepte Import 

01-161-
623.01-01 

Planta Terbolesa 22.188,73 01-75xx-01 ACA 10.841,75 

   01-870.00-01 RTDG 11.346,98 

 
Despesa Finançament 

Partida Concepte Import Partida Concepte Import 

01-161-
633.02-01 

Renovació quadre 
llum del Pou 

4.800,00 01-761xx-01 
Subv. 

Diputació 
Excepcional 

4.494,53 

   01-870.00-01 RTDG 305,47 

 
Despesa Finançament 

Partida Concepte Import Partida Concepte Import 

01-920-
636.00-01 

Equips Processos 
de la informació 

5.700,00 01-761xx-01 
Subv. PEXI 

2017 
5.700,00 

 
  

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, 
una vegada acordada la distribució del superàvit. 
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació 
del pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost1 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 

                                                 
1 Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb 

els criteris del pla de comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats previsionals es 
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de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 55.744,65 euros, 
d'acord amb el següent detall: 
 
 

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   

Ingressos no financers 289.036,21 

Despeses no financeres 222.380,38 

Superàvit no financer 66.655,83 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  4.233,75 

PTE 209,76 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 15.372,89 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  -18,20 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 293.479,72 

Despeses ajustades 237.735,07 

Capacitat de finançament 55.744,65 

 
Compliment de la regla de la despesa 
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2017. 
 
La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera,  exclosos els interessos 
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents 
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de 
les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb 

                                                 
dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos 

en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han 

de ser objecte d'un informe individualitzat. 
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superàvit de la liquidació del 2016 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la 
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 
de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2017 incompleix amb l'objectiu de la regla de la despesa, en aquest cas, 

amb un marge negatiu de 15.003,03 euros. 
 

Concepte 

Liquidació 
exercici 2016 

Liquidació 
exercici 2017 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 221.509,22 221.360,94 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 

5.344,94 15.372,89 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

5.344,94 15.372,89 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs   0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 
d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 

  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

226.854,16 236.733,83 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) 
a altres ens que integren la Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques 

75.002,69 66.690,45 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 16.112,83 7.099,36 

Diputacions 58.889,86 59.591,09 

Altres Administracions Públiques   0,00 
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- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 151.851,47 170.043,38 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021   

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

155.040,35   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de 
la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de 
la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 155.040,35   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   170.043,38 

Marge d'incompliment   -15.003,03 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   11,98% 

 
 
2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
2.8.1. Deute públic:  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats. 
 
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 

    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 283.907,36 

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   
Total ingressos corrents consolidats ajustats: 
(1-2) 283.907,36 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 118.628,93 

5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 41,78% 

 
Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 18,25 dies.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, 
les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

 

 El resultat pressupostari de l’exercici 
 

 Els romanents de crèdit 
 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament 
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del 
superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició 
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta 
distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen 
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses 
o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les 
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la 
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situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres 
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada 
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit 
del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC: 
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en termes consolidats 
figura a la part . 
 
2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per 
corregir el desequilibri.  
 
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
 
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 
 
Els corporatius es donen per assabentats. 
 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores 
i quaranta cinc minuts, de la qual com a Secretari,  estenc aquesta acta. 
 
 
L’Alcaldessa,     El Secretari Interventor del SAM,  
 
 
 
 
 
Mar Amorós Mas    Vicente Vayá Morte 
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