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DECRET D'ALCALDIA Nº ...99/2017 
 
Atesa la necessitat actual de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, d’aprovar 
inicialment del Pressupost per l’any 2018, així com del Pla de seguretat i salut de 
l’obra de remodelació del carrer de les eres. 
 
I atès que segons la periodicitat bimensual establerta, el ple municipal s’hauria 
d’haver celebrat el darrer dijous del mes de novembre. 

RESOLC 
 
Convocar als membres que conformen el Ple Municipal de l’Ajuntament de La 
Pradell de la Teixeta pel proper dijous dia 15 de desembre de 2017 a les 15:00 
hores a la sala de plens consistorial per tal de procedir al desenvolupament i adopció 
dels oportuns acords en relació al següent ordre del dia: 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
ANTERIORS  
2.- ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2018  
3.- ACORD D’APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE 
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES 
4.- ACORD D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES  
5.- ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA D’ADHESIÓ A 
LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D01 DE L’ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ 
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU 
(EXP. 2015.05).  
6.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2017 DE 
SUPLEMENT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 
7.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I 
INFORMES DESFAVORABLES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 

8.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Ho mana i signa l'Alcaldia - Presidència, al lloc i data a l'inici indicats, davant de mi, 
el Secretari General, que dono fe de la seva existència i ordeno la seva transcripció 
al corresponent llibre de Resolucions. 
Pradell de la Teixeta a 7 de desembre de 2017 
_       Davant de mi, 
L'Alcaldessa       El Secretari 
 
 
Mar Amorós Mas     Vicente Vayá Morte  
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CONVOCATÒRIA 
 
Per indicació de l’alcaldessa Sra. Mar Amorós Mas, us convoco a la sessió ordinària 
del ple de l’Ajuntament. 
 
Dia:  15 de desembre de 2017.    
Hora: 15:00h.  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
Nº de Sessió: 10/2017 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
ANTERIORS  
2.- ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2018  
3.- ACORD D’APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE 
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES 
4.- ACORD D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES  
5.- ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA D’ADHESIÓ A 
LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D01 DE L’ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ 
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU 
(EXP. 2015.05).  
6.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2017 DE 
SUPLEMENT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 
7.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I 
INFORMES DESFAVORABLES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 

8.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Pradell de la Teixeta a 7 de desembre de 2017 
 
El Secretari-Interventor del SAM de la Diputació  
de Tarragona al Servei Municipal 
 
 
 
Vicente Vayá Morte  
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1.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
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 de data 24 
d’agost de 2017, per haver-ne distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha 
alguna esmena al respecte.  
 
 
2.- ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2018  
 

ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018 
 
En data 6 de desembre de 2017, el Secretari interventor del SAM de la 
Diputació de Tarragona al Servei Municipal ha emès els informe relatiu als 
equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix la 
LOEPSF. 
 
En la mateixa data la mateixa secretaria intervenció va emetre informe sobre 
el procediment a seguir per a l'aprovació del pressupost. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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). 
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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: 

 
1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2018, el qual, resumit per 
capítols i  per  a  cadascun dels corresponents organismes i empreses que 
l’integren, és el següent: 
 
 

Capítols INGRESSOS 2018 Capítols DESPESA 2018 

1 78.169,78 1 106.659,38 

2 4.238,25 2 133.930,00 

3 79.191,61 3 520,00 

4 127.948,02 4 2.240,00 

5 7.603,37 Despesa corrent 243.349,38 

    5 1.287,77 

Ingressos corrents 297.151,03 Fons contingència 1.287,77 

6 0,00 6 60.500,00 

7 55.000,00 7 0,00 

Ingressos de capital 55.000,00 Despesa de capital 60.500,00 

8 0,00 8 0,00 

9 0,00 9 9.300,00 

Ingressos financers 0,00 Despesa financera 9.300,00 

TOTAL 352.151,03 TOTAL 314.437,15 
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2. Aprovar les bases d'execució del pressupost que seran d'aplicació a 
l'ajuntament i als seus organismes autònoms. 
 
3. Aprovar la plantilla de personal que s'ha detallat: 
 
 

PLANTILLA ORGÀNICA 
  
 

1. PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 
 

DENOMINACIÓ   PLACES 
GRUP/ 
SUBG. 

 
ESC. SUBESCALA VACANT OBSERV. 

Secretaria - Intervenció 
(agrupació) 

1 A/A1 HN 
Secretaria-
Intervenció 

Sí 
Agrupada amb La Torre 

de Fontaubella i 
Porrera 

 
 

2. PERSONAL LABORAL FIX 
 

DENOMINACIÓ   PLAC. GRUP/ 
SUBG. 

VACANT OBSERVACIONS 

Oficial Administratiu 
 

1 C/C1 1 - 

Cap de Brigada 1 C/C2 1  

Peó de Manteniment de 
Neteja 

1 AP 1  

 

 
4. Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 282.158,16 €, 
d’acord amb el següent detall: 
 

  

Despesa no 
financera 

Capítol 1  106.659,38 

Capítol 2   133.930,00 

Capítol 3  520,00 

Capítol 4 2.240,00 

Capítol 5 1.287,77 

Capítol 6  60.500,00 

Capítol 7 0,00 

Despesa no financera 305.137,15 

    

  

  Regla despesa liquidació 2016 181.308,59 

Regla despesa pressupost 2017 190.840,48 

marge compliment regla de la despesa -9.531,89 

marge compliment estabilitat 132.008,44 

  import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi 
hagi finançament -9.531,89 

  SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 295.605,26 
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5. Exposar el pressupost 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. 
 
6. L’aprovació inicial del pressupost general 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.  
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3.- ACORD D’APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE 
REMODELACIÓ DEL CARRER DE LES ERES 

 

Identificació del document   
Aprovació de del Pla de seguretat i salut per la realització de l’obra de “ Remodelació 
del Carrer de les Eres” al municipi de Pradell de la Teixeta. 
 

Antecedents   
 
1.1. Per acord de Ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta de data 15 de 
setembre de 2016 es va aprovar definitivament del projecte d'obres de remodelació 
del carrer Les Eres, el qual es va publicar al BOP de Tarragona número 191, de 6 
d'octubre de 2016 i al DOGC número 7272, de 22 de desembre de 2016. 
 
1.2. Aquest projecte ha estat elaborat per Ponent Enginyers, S.L, per encàrrec del 
Servei d’Enginyeria Municipal de la Diputació de Tarragona. 
 
1.3. El pressupost del contracte ascendeix, tal i com es detalla al projecte que consta 
en aquest expedient, a l’import de 89.960,50 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 74.347,52 €, pressupost net, i 15.612,98 € en concepte d’impost sobre el 
valor afegit al tipus del 21 %. 
 
1.4. Mitjançant provisió de l'alcaldia de data 29 de juny de 2017 es va motivar la 
necessitat de la contractació i es va acordar iniciar l’expedient administratiu per a la 
contractació de les obres esmentades, el qual es tramitarà per urgència d'acord amb 
la motivació continguda a la mateixa provisió.  
 
1.5. En la mateixa data, el secretari interventor ha emès informe sobre el 
procediment legal a seguir. Així mateix ha expedit certificat d'existència de crèdit. 
 
1.6. S’han incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir el contracte. 
 
1.7. En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 130 de data 6 de juliol 
de 2017, es publicà l'anunci de licitació. 
 
S'han presentat en temps i forma les ofertes:  
 
Núm. Data entrada Núm. de registre   Empresa 
1 31/07/2017 CD0AKI0000185110043774D EXXABER SL. 
2 01/08/2017 M11A15064286179N   EDIFISA ENTER SL. 
 
No es va presentar cap oferta fora de termini ni s’ha hagut d’excloure a cap licitador 
a l’obertura del Sobre nº1 realitzada el 3 d’agost de 2017 en sessió no pública. 
 
1.8. La mesa de contractació es reuneix en acte públic en data 17 d’agost de 2017 
per l'obertura del sobre nº2 amb el següent resultat: 
 
“1.- LICITADOR: EXXABER SL. / Proposta presentada: 68.364,21 + 14.356,48 
(d’IVA) = 82.720,69 Euros 
 
Aquesta oferta, valorada segons la fórmula establerta a la Clàusula nº8, obté un total 
de 8,05 punts. 
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2.- LICITADOR: EDIFISA ENTER SL. / Proposta presentada: 66.649,35 + 13.996,36 
(d’IVA) = 80.645,71 Euros 
 
Aquesta oferta, valorada segons la fórmula establerta a la Clàusula nº8, obté un total 
de 18 punts. 
 
Ambdues empreses assoleixen en les seves respectives ofertes la totalitat de la 
puntuació prevista per les Millores dels Plecs, amb un total de 30 punts cadascuna.” 
 
1.9. La mesa proposa aixecar a l'òrgan de contractació relació de les ofertes 
classificades per ordre decreixent:  
 
ORDRE LICITADOR 
 
1  EDIFISA ENTER SL   48 PUNTS 
2  EXXABER SL.   38,05 PUNTS 
 
Per acord de Ple s'havia delegat en l’Alcaldia la facultat per adoptar l’acord de 
classificació de les ofertes i requeriment de documentació a l’empresa que presenti 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, en aquest procediment de licitació.  
 
Per Resolució d’Alcaldia 61/2017, en data 17 d’agost, s’aprovà la relació classificada 
de les ofertes i es requereix al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, EDIFISA ENTER SL., perquè presenti la documentació justificativa de 
conformitat amb l’art. 146.4 del TRLCSP.  
 
En data 28 d’agost de 2017, el licitador que va presentar l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, l'empresa EDIFISA ENTER SL., va constituir garantia definitiva per 
import de 3.332,47 €, l’abonament de les despeses de publicitat per import de 
478,72 €,  i va presentar els documents justificatius exigits. 
 
L’esmentada resolució d’Alcaldia va ser ratificada pel Ple municipal en data 31 
d’agost de 2017. 
 
 
Un cop feta la comprovació del replanteig, l'empresa adjudicatària va presentar un 
projecte de Pla de seguretat i salut en el treball, elaborat en aplicació de l' (estudi de 
seguretat i salut/estudi bàsic) que consta com a annex al projecte. Aquest Pla va 
tenir l'informe favorable del director facultatiu de l'obra. 
 
D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres,   
 
RESOLC: 
 
1. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l'obra de l’obra “Remodelació del Carrer de 
les Eres” al municipi de Pradell de la Teixeta. 
 
2. Autoritzar el contractista perquè iniciï les obres, així com notificar-li la present 
resolució. 

 
4.- ACORD D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES  
 
La Comissió Europea va posar en marxa al 2008 el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. 
Posteriorment,  l'any 2014, davant l'evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, 
la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l'adaptació 
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en front el canvi climàtic: Alcaldes per l'Adaptació (Mayors Adapt). El model de 
funcionament era similar al del Pacte dels Alcaldes, i tornava a ser una iniciativa de 
relació directa entre institucions europees i ens locals. 
 
Finalment, el 15 d'octubre de 2015, la Unió Europea decideix fer un pas endavant i 
aprovar el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, com a resultat de fusionar les 
dues iniciatives: el Pacte d’Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació. 

Aquest Pacte renovat consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi 
adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de 
CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica implantació d’energies 
renovables, així com i millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes 
del canvi climàtic. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És 
per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques 
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Pradell de la Teixeta té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de 
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport 
urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees 
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE que es compromet a reduir 
les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, i redactar una Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic. 
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta fa seus els objectius de la Unió 
Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el 
seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un pla local per promoure l’eficiència 
energètica i les energies renovables; . 
 
Segon.- L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, es compromet a elaborar el seu Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini màxim de dos anys 
des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius 
que s’estableixin per part de Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions 
i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats i un pla 
d’adaptació al canvi climàtic que inclourà la sensibilitat del municipi envers els 
efectes del canvi climàtic, així com mesures concretes per minimitzar aquesta 
sensibilitat. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la 
Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte a les comarques de 
Tarragona, suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta es compromet també a elaborar un 
informe biennal per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia 
de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses 
per l’Energia sostenible a Europa. 
 
Quart.- Facultar l'alcalde/alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer 
possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi 
adhereixin, qui al seu temps ho comunicarà al Comissari de Transports i Energia de 
la Unió Europea (en els termes del model establert). 
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PROPOSTA D’ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA 

D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D01 DE 

L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB 

DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 

CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA 

ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).  

 

 

Antecedents.-  

 

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 

Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 

procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 

administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  

Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de 

l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el 

següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 

2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i 

BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) 

“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT 

i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses 

adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 

 

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 

efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 

Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 

perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 

adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 

2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament 

d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA 

ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part 

resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir 

la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu 

de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació 

dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar 

una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  

 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 

mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 

subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat 

a l’apartat anterior.  

 

4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè 

Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord 

pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, 
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al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc 

pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a 

modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en 

data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 

 

5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la 

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des 

de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del 

contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules 

administratives, abans citat. 

 

Fonaments de Dret.- 

 

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 

aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 

subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2015.05). 

 

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 

Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 

de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 

D1). 

 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 

respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 

23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 

concordant aplicable.  

 

Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions 

vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament 

i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 

comarcal. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, es proposa al Ple Munincipal, l’adopció dels següents,  
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ACORDS 

 

Primer.- Que el municipi de Pradell de la Teixeta, s’adhereix a la prorroga del 

contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un 

termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018, 

d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i 

tarifes: 

 

Preus terme d’energia: 

 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 115,128 

Sublot BT2 2.0DHAP1 139,543 

Sublot BT3 2.0DHAP2 59,813 

Sublot BT4 2.0DHSP1 138,27 

Sublot BT5 2.0DHSP2 67,27 

Sublot BT6 2.0DHSP3 55,67 

Sublot BT7 2.1A 131,268 

Sublot BT8 2.1DHAP1 153,268 

Sublot BT9 2.1DHAP2 75,168 

Sublot BT10 2.1DHSP1 153,268 

Sublot BT11 2.1DHSP2 82,368 

Sublot BT12 2.1DHSP3 67,868 

Sublot BT13 3.0AP1 100,068 

Sublot BT14 3.0AP2 86,068 

Sublot BT15 3.0AP3 58,428 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 89,709 

Sublot AT2 3.1AP2 81,878 

Sublot AT3 3.1AP3 63,719 

Sublot AT4 6.1AP1 105,767 

Sublot AT5 6.1AP2 88,626 

Sublot AT6 6.1AP3 81,842 

Sublot AT7 6.1AP4 72,251 

Sublot AT8 6.1AP5 65,789 

Sublot AT9 6.1AP6 56,682 
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de 

clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 

 

 

Preus del terme de potència: 

 

Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 
DHA 

38,043426   

2.0 
DHS 

38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 
DHA 

44,444710   

2.1 
DHS 

44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 
Període 

6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de 

gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre 

(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

 

Segon.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.  

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València, 

231, 6ª, 08007, Barcelona). 
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Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte 

derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, 

Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

 

 
6.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2017 DE SUPLEMENT I CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Providència de l’Alcaldia de data 24 de novembre de 2017, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit com a conseqüència de la 
necessitat d’atendre les despeses provinents de la instal·lació d’un regulador de freqüència i 
renovació del quadre de llum del pou d’aquest municipi, per la qual no existeix crèdit, o la reparació 
del sistema d’automatització del rellotge del campanar de l’església de Pradell, així com la necessitat 
de donar compliment efectiu a la distribució del superàvit obtingut a la liquidació 2016, per les quals la 
consignació necessària es insuficient i donat que aquestes despeses no es poden demorar al proper 
exercici, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació 
vigent. 
 
La Regidoria d’Hisenda, en la mateixa data, ha proposat les partides i els imports de les despeses 
específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les quals no 
existeix o es insuficient el crèdit pressupostari. 
 
Al mateix temps, la secretaria intervenció municipal, ha informat respecte a l’estabilitat pressupostària 
i la incidència en els paràmetres exigits per la LOEPSF, deixant constància expresa de les seves 
conclusions i advertències a l’expedient, així com del procediment legalment exigible per la seva 
aprovació. 
 
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 (TRLRHL), i 
als articles 34 a 38 del Reial Decret 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 i suplement de crèdit i suplement de crèdit o de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit i suplement de crèdit. 
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El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions 
de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per 
aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que 
s’estableixen al precepte de referència. 
 
3. Segons els articles 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 als articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
Per tant, 
 
S’ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit i suplement de crèdit número 
6/2017, que cal finançar  mitjançant el Romanent de Tresoreria de Lliure Disposició a la data de la 
present modificació i del superàvit de la Liquidació del Pressupost 2016. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a l’expedient, cal tramitar l’expedient de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent 
detall: 
  
A) Despeses que cal finançar: 
 
1/ SUPLEMENT DE CRÈDIT: 
 
a) AUTOMATITZACIÓ DEL RELLOTGE DE LA CAMPANA:  
 
Aplicació Pressupostària: 920 21300 
Crèdit Inicial amb Modificacions Prèvies: 1.870,37 Euros 
Proposta de Suplement: 2.500,00 Euros 
Crèdit Definitiu amb el Suplement 6-2017: 4.370,37 Euros 
 
b) AMORTITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA PRÈSTECS A LLARG TERMINI: 
 
Aplicacions Pressupostàries: 011 91300 i 011 91301 
Crèdits Inicials: 9.300 i 18.200 euros respectivament 
Proposta de Suplement de Crèdit: 7.644,16 i 60.054,85 respectivament 
Crèdits Definitius amb els Suplement 6-2017: 16.944,16 i 78.254,85 respectivament 
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TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 70.199,01 Euros 

 
2/ CRÈDIT EXTRAORDINARI: 
 
A) INSTAL·LACIÓ D’UN REGULADOR DE FREQÜÈNCIA I RENOVACIÓ DEL QUADRE DE LLUM 
DEL POU DE PRADELL DE LA TEIXETA: 
 
Aplicació Pressupostària de Nova Creació: 161 633.02 
Proposta de Crèdit Extraordinari: 4.800 Euros 
Crèdits Definitius amb el Crèdit Extraordinari 6-2017: 4.800 Euros 
 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 4.800 Euros 

 
 
TOTAL MODIFICACIÓ 6/2017: 74.999,01 EUROS 
 
 
2.3. Aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos:  
 
1.- Superàvit de la Liquidació 2016 a Distribuir Obligatòriament per reduir l’endeutament de 
l’Ajuntament: 67.699,01 Euros 
 
2.- Romanent Líquid de Tresoreria de Lliure Disposició per la Present Modificació de Crèdit 6/017: 
7.300,00 Euros 
 
TOTAL FINANÇAMENT: 74.999,01 EUROS 
 
El Romanent líquid de Tresoreria de la liquidació del pressupost de 2016, no utilitzat al dia de la data, 
és el següent: 
 
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 267.828,17 euros 

 

Superàvit de la liquidació 73.043,95 
Creditors per despeses pendents d'aplicar a 
pressupost 5.344,94 

Creditors per devolució d'ingressos   

AD finançades amb fons propis   

Import a distribuir 67.699,01 
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Import mínim de reducció d'endeutament 67.699,01 

Import de lliure disponibilitat 194.784,22 
Import Utilitzat a les Modificacions de Crèdit 2017 
(Modif 2, 4 i 5) 164.692,70 
Import de Lliure Disponibilitat per la present 
modificació 6-2017 30.091,52 
Import Restant de Lliure Disponibilitat amb la 
Modificació 6-2017 Aplicada 22.791,52 

 
 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin 
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.   
 
 
7.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I INFORMES 
DESFAVORABLES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
 
Els decrets que passen sessió de 12 de desembre de 2017 van del 72/2017 de data 28 de setembre, 
al 99/2017 de 7 de desembre de 2017, restant-ne assabentats la totalitat dels regidors assistents tota 
vegada que han disposat de la documentació integrant del present punt de l’ordre del dia amb 
l’antelació legalment exigida: 
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
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