
 
 

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA 
 Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta -   977828004 - Fax: 977828200 - C/el: aj.pradell@altanet.org 

www.pradelldelateixeta.cat 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2017 
Caràcter: Extraordinària-Urgent 
Dia:   23 de març de 2017.    
Hora: 15:00 h.  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Mar Amorós Mas, Alcaldessa 
Lourdes Aluja Mata, regidora 
Maria Antònia Cabré Barberà, regidora 
Gerard Cabré Vaquè, regidor 
Francesc Sans Vives, regidor 
 
Vicente Vayá Morte, Secretari-Interventor del SAM de la Diputació de Tarragona al 
Servei Municipal 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
2.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES D’EXPROPIACIO EN RELACIO AMB L’OBRA 
DE REMODELACIO DEL CARRER DE LES ERES 
3.- ACORD DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DE LA PRORROGA A LA 
SUBVENCIO QUE FINANCIA L’OBRA DE LA REMODELACIO DEL CARRER DE LES 
ERES. 
4.- ACORD D’APROVACIO DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT 
TRANSFERENCIES 1/2017 
5.- ACORD D’APROVACIO DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 2/2017 
 
Pradell de la Teixeta a 21 de març de 2017 
 
El Secretari-Interventor del SAM al servei municipal 
Vicente Vayá Morte 
 
  



 
 

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA 
 Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta -   977828004 - Fax: 977828200 - C/el: aj.pradell@altanet.org 

www.pradelldelateixeta.cat 
 
 

1- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
Atès el contingut de l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en el qual 
s'estableix que, "les sessions plenàries s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies 
hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de 
les quals hauran de ser ratificades pel ple ". 
 
Atès que la urgència de la convocatòria ve determinada fonamentalment, per tal 
d’aprovar tant les actes de just preu amb els propietaris dels immobles afectats per 
l’obra de remodelació del Carrer de les Eres, així com de donar finançament oportú a 
les obres del Carrer de les Eres amb la sol·licitud de pròrroga de la subvenció 
atorgada, de la Font o de l’Enllumenat Públic, així com d’executar el compromís 
municipal de resoldre la discrepància adoptat en sessió 9 de març, es proposa al Ple: 
 
La Ratificació de la urgència de la Convocatòria Extraordinària-Urgent del Ple de 
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta a data 23 de març de 2017 pels motius 
anteriorment exposats i en compliment del que estableix l'article 98.b) ja citat. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents (Mar Amorós Mas – 
Alcaldessa -  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.  
 
2.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES D’EXPROPIACIO EN RELACIO AMB 
L’OBRA DE REMODELACIO DEL CARRER DE LES ERES 
 
Atès que en relació amb el procediment expropiatori dels immobles afectes a l’obra de 
Remodelació del Carrer de les Eres, l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta ha arribat a 
un acord de Just Preu amb dos dels tres propietaris afectats, com a titulars de les 
finques 1111 (Ref Cadastral 1984914CF2518F0001OT) i la Finca 1315 (Ref Cadastral 
1984919CF518F0001IT) 
 
I Vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons,  
 
RESOLC: 
 
APROVAR les corresponents Actes de Preu Just signades de mutu acord amb els 
titulars de les finques 1111 (Ref Cadastral 1984914CF2518F0001OT) i la Finca 1315 
(Ref Cadastral 1984919CF518F0001IT) per import de 1.329,45 euros i 3.482,46  euros 
respectivament, la transcripció del qual consta en la part expositiva d’aquesta 
resolució. 
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»II. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ, I DISPOSAR que es pagui la indemnització 
esmentada, per un import total de 4.812,91 euros (1.329,45 euros i 3.482,46  euros 
respectivament), tot això a favor dels Srs/res Mercedes Miranda Guardiola (titular de la 
finca 1111) i Eustaqui Morente Bueno i Carolina Lorenzo Salvat (titulars de la finca 
1315) i amb càrrec a l’aplicació del pressupost de 2016 que s’ha d’incorporar 
obligatòriament a l’exercici 2017 vigent.
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III. REQUERIR l’expropiat, Srs/res Mercedes Miranda Guardiola (titular de la finca 
1111) i Eustaqui Morente Bueno i Carolina Lorenzo Salvat (titulars de la finca 1315), 
perquè el dia 30 de març de 2017, a les 11:00 hores, comparegui a la Secretaria 
municipal, a fi i efecte de procedir a l’acte de pagament de la indemnització. 
 
IV. FER PÚBLICA amb la deguda antelació la data i l’hora de l’acte de pagament per 
mitjà d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents (Mar Amorós Mas – 
Alcaldessa -  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.  
 
3.- ACORD DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DE LA 
PRORROGA A LA SUBVENCIO QUE FINANCIA L’OBRA DE LA REMODELACIO 
DEL CARRER DE LES ERES. 
 
Atès que en data 28 de novembre de 2012 es va publicar al DOGC nº 6263, el 
DECRET 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i 
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s’obre la convocatòria única per a aquest període. 
 
Atès que a l’article 1er de les esmentades bases es van aprovar al mateix temps les 
bases reguladores i d’execució dels programes específics de cooperació municipal de 
la Diputació de Girona, del Pla d’acció municipal de la Diputació de Tarragona i del Pla 
d’acció local de la Diputació de Lleida, que consten en els annexos 4, 5, 6, 7, i 8 
d’aquest Decret. 
 
Atès que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, per tal de concórrer a la Convocatòria 
del PAM de la Diputació de Tarragona, corresponent a l’apartat d’inversions, va 
procedir a presentar el Projecte de les Obres de Remodelació del Carrer de les Eres 
d’aquest Municipi. 
 
Atès que l’adjudicació d’aquest contracte s’està demorant degut a les dificultats 
existents amb los terrenys de titularitat privada afectats per aquesta obra i que han de 
ser objecte d’expropiació. 
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Atès que, segons l’annex nº5 de les bases reguladores anteriorment esmentades, el 
qual fa referència al PAM de la Diputació de Tarragona, les inversions s’han 
d’adjudicar en els terminis que estableix la base 11 de l’annex 2 i executar en els que 
estableix la base 16 del mateix annex. 
 
Atès que aquesta base determina que els ens locals beneficiaris de les subvencions 
del PUOSC 2013-2016 han d’adjudicar les obres, serveis o subministraments 
subvencionats en un termini màxim d’un any a comptar de l’endemà de la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’aprovació del programa del 
PUOSC de l’anualitat corresponent. 
 
I atès que, abans de finalitzar aquest termini, poden sol·licitar una pròrroga al director 
general d’Administració Local, que no pot ser superior a sis mesos més, sempre que 
les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es proposa al Ple municipal l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una pròrroga de 6 mesos per tal 
d’adjudicar el contracte de les Obres de Remodelació del Carrer de les Eres incloses 
al PAM 2016 de l’esmentada administració local. 
 
Segon.- Notificar  aquest acord a la Diputació de Tarragona 
 
Tercer.- Facultar a la Sra Alcaldessa per tal de realitzar les gestions oportunes en 
execució del present acord. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents (Mar Amorós Mas – 
Alcaldessa -  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.  
 
4.- ACORD D’APROVACIO DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT 
TRANSFERENCIES 1/2017 
 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 16 de març de 2017 aquesta alcaldia va incoar l’inici de l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit. 
 
Crèdits a augmentar: 
 
Aplicació pressupostària Crèdit disponible Crèdit a augmentar Crèdit Definitiu 
920 625.00 400 689 1.089 
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Crèdits a reduir: 
 
Aplicació pressupostària Crèdit disponible Crèdit a reduir Crèdit Definitiu 
151 621.00 4.000 689 3.311 
 
En la mateixa data la secretaria intervenció d'aquest Ajuntament va emetre informe en 
relació a l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit, i va 
concloure que atès que la transferència de crèdit és entre aplicacions pressupostàries 
de diferents àrees de despesa i/o no afecta a crèdits de personal, l’òrgan competent és 
el Ple per acord de majoria simple dels seus membres presents, segons diu l’art. 47 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
En el seu informe proposta, el/la secretari/ària interventor/a deia: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’art. 34 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol 

primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals disposa que les transferències de crèdit són una de les 
modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses de l’entitat 
local i els seus organismes autònoms. 

 
2. L’art. 40.1 del Reial decret 500/1990 preveu que la transferència de crèdit és la 

modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la quantitat 
del mateix, s’imputa total o parcialment el crèdit d’una aplicació pressupostària a 
altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 

 
3. Els arts. 179.1 del TRLRHL i 40.2 del Reial decret 500/1990 estableixen que les 

bases d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les transferències de 
crèdit i l’òrgan competent per autoritzar-les. 

 
4. Els arts. 179.2 del TRLRHL i 40.3 del Reial decret 500/1990 disposen que, en tot 

cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa serà 
competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
5. Els arts. 179.4 del TRLRHL i 42 del Reial decret 500/1990 estableixen que les 

transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint les 
mateixes normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que es 
preveuen als arts. 169, 170 i 171 del TRLRHL per a l’aprovació del pressupost. Així 
com la normativa sobre el règim de recursos contenciosos administratius contra els 
pressupostos de l’entitat. 

 
6. Els arts. 180 del TRLRHL i 41 del Reial decret 500/1990 estableixen les següents 

limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit: 
 

a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant 
l’exercici. 
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b) No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb expedients de 
suplements de crèdit o transferències, excepte quan afectin a crèdits de 
personal i als crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no 
compromesos de pressupostos tancats. 

c) No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències 
han estat objecte de minoració, excepte quan afecten a crèdits de personal. 

 
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin a 
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es 
tracti de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades 
pel Ple. 

 
7. En cas que la transferència de crèdit sigui entre aplicacions pressupostària de la 

mateixa àrea de despesa i/o afecti a crèdits de personal, l’òrgan competent per 
aprovar-la és l’Alcalde, mentre que en cas que ho sigui entre aplicacions 
pressupostàries de diferents àrees de despesa i/o que no afecti a crèdits de 
personal, l’òrgan competent és el Ple per acord de majoria simple dels seus 
membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. 

 
En aquest segon cas, s’aprovaran seguint les mateixes normes sobre informació, 
reclamacions, recursos i publicitat que l’aprovació del pressupost. Així com la 
normativa sobre el règim de recursos contenciosos administratius contra els 
pressupostos de l’entitat. 

 
I concloïa que: 
 
Atès que la transferència de crèdit és entre aplicacions pressupostàries de diferents 
àrees de despesa i no afecta a crèdits de personal, l’òrgan competent és el Ple per 
acord de majoria simple dels seus membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
La mencionada transferència de crèdit proposada: 
 

a) No afecta als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici. 
b) No minora crèdits que han estat augmentats amb expedients de suplements de 

crèdit o transferències. 
b) No incrementa crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències han estat 

objecte de minoració 
 
Vista la proposta que feia el/la secretari interventor en el seu informe proposta i vista la 
proposta que feia l'alcaldia d'aquesta Ajuntament. 
 
Pot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents Acords: 
 
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de 
crèdit, en el sentit de: 
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PRIMER.- Augmentar els seus crèdits: 
 
Aplicació pressupostària Crèdit disponible Crèdit a augmentar Crèdit Definitiu 
920 625.00 400 689 1.089 
 
Reduir els seus crèdits: 
 
Aplicació pressupostària Crèdit disponible Crèdit a reduir Crèdit Definitiu 
151 621.00 4.000 689 3.311 
 
L'expedient s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits 
de les aplicacions pressupostàries que s'han indicat. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents (Mar Amorós Mas – 
Alcaldessa -  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.  
 
5.- ACORD D’APROVACIO DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 2/2017 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de març de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit  i/o crèdit 
extraordinari. 
 
2. La Regidoria d’Hisenda, en la mateixa data, ha proposat les partides i els imports que 
s’han de modificar. 
 
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
 
• FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de 
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 
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El finançament1 es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes 
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques 
i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat 
pressupostària. 
 
 
Per tant, 
 
 
S’ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 2/2017 , per import de  €, que cal 
finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals: 
 
Despeses a finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 
 
 
2/ Crèdits extraordinaris: 
 
Aplicació Nom Consignació inicial Proposta d’increment Consignació definitiva 
151 621.01 Remodela

ció del 
Carrer de 
la Font 0 40.000 40.000 

165 619.00 Adequació 
de 
l’Enllumen
at Públic 0 30.000 30.000 

 
Total altes de crèdits:  70.000 

 
 
 
                                            
1  Excepcionalment, amb operacions de crèdit i amb les limitacions que s’estableixen a 
l’article 177.5 del TRLRHL. 
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Finançament: 
 
1/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

 
 
Total finançament:  70.000 
 
3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no 
es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
Sotmès a votació, per unanimitat de les cinc membres assistents (Mar Amorós Mas – 
Alcaldessa -  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.  
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les 
quinze hores i vint- i - cinc minuts, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc 
aquesta acta. 
 
L’Alcaldessa    El Secretari-Internvetor del SAM de la Diputació  
     de Tarragona al Servei Municipal 
 
 
 
Mar Amorós Mas   Vicente Vayá Morte 
 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016
C OM PON EN T S IM POR TS A N Y  2 0 16 IM POR T S A N Y  A N T ER IOR  2 0 15

1. (+) Fons líquids 245.044,39 102.765,11
2. (+) Drets pendents de cobrament 186.233,06 265.034,49

(+) del pressupost corrent 60.699,58 110.739,88
(+) de pressupostos tancats 124.279,32 152.172,31
(+) d'operacions no pressupostàries 1.254,16 2.122,30

3. (-) Obligacions pendents de pagament 22.681,06 12.597,85
(+) del pressupost corrent 19.338,52 7.458,32
(+) de pressupostos tancats 0,00 0,00
(+) d'operacions no pressupostàries 3.342,54 5.139,53

4. (+) Partides pendents d'aplicació 4.421,05 990,91
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva4.421,05 990,91

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 413.017,44 356.192,66
II. Saldos de cobrament dubtós 5.835,61 4.295,23
III. Excés de finançament afectat 139.353,66 160.078,40
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 267.828,17 191.819,03


