Acta del Ple
Identificació de la sessió
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Sessió: Sessió extraordinària Ple 05-07-2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 5 de juliol de 2019
Hora d'inici: 15:00
Lloc: Sala de plens

Assistents:
Sra. Antonia Cabré Barberà (Junts per Pradell)
Sra. Núria Pedrola Vidilla (Junts per Pradell)
Sr. Josep Mª Durán Rovira (Junts per Pradell)

Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, la presidència obrí la sessió.
ACORDS
SECRETARIA
1.- Proposta d'acord d'aprovació definitiva del plànol de delimitació d'incendis
forestals
1. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
D'INCENDIS FORESTALS
Sentit de la votació
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets
L’ajuntament de Pradell de la Teixeta va sol·licitar a la Unitat de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria i Territori del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona, l’assistència tècnica per la redacció del Plànol de Delimitació de mesures de
prevenció dels incendis forestals.
La Diputació de Tarragona va lliurar en format digital el Plànol de Delimitació de mesures
de prevenció dels incendis forestals, que conté el Document d’acompanyament, per tal que
fos revisat i aprovat per l’Ajuntament.
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Mitjançant acord del Ple de data 28 de febrer de 2019 es va aprovar inicialment el Plànol de
Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals del municipi de Pradell de la
Teixeta.
Així mateix, mitjançant anunci al BOPT de data 11 de març de 2019 es va sotmetre a
informació pública per un termini de trenta dies per a la presentació d’al.legacions.
Trancorregut dit termini, no s’han presentat al.legacions.
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En data 6 de juny de 2019 s’ha rebut el corresponent informe favorable del Departament d’
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya al Plànol de
Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals al municipi de Pradell de la
Teixeta.

Fonaments de dret
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, on es determina que les entitats locals
situades en zones d’alt risc han de disposar d’un pla de prevenció.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
- El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció d’
incendis.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les
urbanitzacions.
- La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en
terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament el Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis
forestals al municipi de lPradell de la Teixeta.
Segon.- Trametre el Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals al
municipi de Pradell de la Teixeta i certificació del present acord al Departament d’
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació
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2.- Proposta d'acord de desistiment del procediment de contractació de l'obra de
l'adequació de l'enllumenat públic de Pradell de la Teixeta
2. PROPOSTA ACORD DESISTIMENT PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ ENLLUMENAT
PÚBLIC
Sentit de la votació
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets
Per acord de Ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta en sessió ordinària de data 28 de
febrer de 2019, es va aprovar convocar la licitació mitjançant procediment obert simplificat
de tramitació ordinària del contracte de les obres d'Adequació de l'enllumenat públic de
Pradell de la Teixeta, així com el plec de clàusules administratives que ha de regir el
procediment de contractació.
En el perfil del contractant de l'ajuntament, es va fer pública la convocatòria per un termini
de 20 dies naturals per a la presentació de les proposicions per part de les empreses
interessades.
Finalitzat el termini per a la presentació de proposicions, la Mesa de contractació es va
reunir per a l'obertura dels tres sobres que s'establien en el plec de clàusules
administratives particulars.
L'ajuntament de Pradell de la Teixeta en data 13 de juny de 2019 va notificar a les
empreses, pel seu coneixement, l'acta d'obertura del sobre número 3 on es feien constar
les puntuacions de cadascuna d'elles i es proposava a l'òrgan de contractació l'adjudicació
de l'obra.
En aquest punt, l'empresa Muntatges Lleida SL presenta un escrit a l'ajuntament en data 19
de juny de 2019 pel qual manifesta que no se li havia valorat la documentació corresponent
als criteris automàtics de valoració que havia incorporat en el sobre número 1, seguint el
subapartat d) de la clàusula referent a la presentació de documentació i proposicions del
sobre número 1 del plec de clàusules administratives particulars on es disposava:
d) Tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració de la oferta presentada d’
acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el present Plec.
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Per part de l'ajuntament, es constata que el document existeix i que no es va valorar la
documentació ni es va excloure a l'empresa en aquell moment.
Així mateix, comprovada aquesta inconcreció en la redacció del plec de clàusules,
l'ajuntament considera que dita redacció podria prestar a confusió als licitadors entre dita
clàusula i el redactat que s'estableix en la clàusula número 15 pel que respecta a la manera
de presentar les proposicions.
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Advertida, doncs, aquesta circumstància i als efectes de no produir un perjudici als
licitadors i perquè quedi salvaguardat l'interès públic, es proposa a l'òrgan de contractació
que adopti un acord de desistiment del procediment a fi i efecte d'incoar un nou
procediment per a la contractació de dita obra, esmenant els aspectes que siguin
necessaris del plec de clàusules administratives particulars.

Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic (LCSP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a
la LCSP
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
- Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya .
D'acord amb l'article 152.2 de la LCSP, l'Administració té la possibilitat de desistir del
procediment per acord de l'òrgan de contractació abans de la formalització.
L'apartat 4 del mateix article 152 estableix que el desistiment del procediment ha d’estar
fundat en una infracció no reparable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació, i s’ha de justificar en l’expedient la concurrència
de la causa. Així mateix, afegeix que el desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un
nou procediment de licitació.
Queda acreditat que s'ha produït una errada no reparable en el procediment d’adjudicació
consistent en inconcrecions del plec de clàusules administratives particulars.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Desistir del procediment de contractació per l’execució del contracte «Adequació
de l'enllumenat públic de Pradell de la Teixeta».
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SEGON.- Incoar la tramitació d'un nou expedient de contractació per l’execució del
contracte «Adequació de l'enllumenat públic de Pradell de la Teixeta», esmenat el plec de
clàusules.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 385ADB483AB54390B3818A0F2EBB8583 i data d'emissió 19/11/2019 a les 11:00:14

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

3.- Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2018
3. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2018
Sentit de la votació
Els Corporatius en resten assabentats.

Fets
1. IDENTIFICACIÓ
Liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
2. ANTECEDENTS
2.1. Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses: 314.437,15
Modificacions de despeses: 485.843,30
Pressupost definitiu de despeses: 800.280,45
Despeses autoritzades: 612.486,83
Despeses compromeses: 612.486,83
Obligacions reconegudes: 537.993,86
Pagaments realitzats: 534.320,36
Obligacions pendents de pagament: 3.673,50
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2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 18.087,54
Modificacions saldo inicial i anul.lacions: -5.257,80
Total obligacions: 12.829,74
Pagaments realitzats: 12.829,74
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
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a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos: 349.151,03
Modificacions d’ingressos: 485.843,30
Pressupost definitiu d’ingressos: 834.994,33
Drets reconeguts: 444.101,11
Drets anul·lats: 1.217,95
Drets cancel·lats: 0,00
Drets reconeguts nets: 442.883,16
Recaptació neta: 406.752,02
Drets pendents de cobrament: 36.131,14
b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 114.568,58
Modificació saldo inicial: -142,27
Baixes: 0,00
Recaptació: 55.230,42
Pendents de cobrament: 59.195,89

2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets
+ Operacions corrents: 355.248,28
+ Operacions de capital: 87.634,88
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES:
+ Actius financers: 0,00
Passius financers: 0,00
Total: 442.883,16
Obligacions reconegudes netes
+ Operacions corrents: 279.600,10
+ Operacions de capital: 139.764,83
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES:
+ Actius financers: 0,00
Passius financers: 118.628,93
Total: 537.993,86
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RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI:
Ajustos:
– Desviacions positives de finançament: 59.520,62
+ Desviacions negatives de finançament: 27.451,14
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals: 77.003,83
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
2.1.4. Romanent de tresoreria:
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI: 298.026,11
+ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 98.631,25
Exercici en curs: 36.131,14
Pressupostos tancats: 59.195,89
D’altres operacions no pressupostàries: 3.304,22
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00
– OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 12.345,87
Exercici corrent: 3.673,50
Pressupostos tancats: 0,00
D’altres operacions no pressupostàries: 8.672,37
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00
-ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 384.311,49
-SALDO DUBTÓS COBRAMENT: 9.537,02
-EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 19.038,20
-ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 355.736,27

2.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990,
així com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per
la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que
es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
9.537,02 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels
deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com
en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en
produiria la baixa.
D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, i considerant els
percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes, per al càlcul dels drets pendents
de cobrament de difícil o impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri:
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Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació ………...….................. 5%
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació ……..........25%
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació........….......40%
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació ..................80%
Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació.......100%
2.3. Respecte a l’estabilitat pressupostària

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 385ADB483AB54390B3818A0F2EBB8583 i data d'emissió 19/11/2019 a les 11:00:14

El pressupost general liquidat, sense ajustos, sí s’ajusta al compliment de l’objectiu d’
estabilitat pressupostària, atès que es determina un superàvit per import de 23.518,23
euros.

Fonaments de dret
L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de
manifest diversos punts.
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials,
les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la
recaptació neta.
L’article 93.2 del Reial decret 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 a 31 de
desembre

El resultat pressupostari de l’exercici

Els romanents de crèdit

El romanent de tresoreria

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 en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària segons el que estableix l’article 19 de la LGEP, referit sempre a les unitats
locals agregades.
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L’article 22 del TRLGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’
estabilitat pressupostària hauran d’elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’
aprovació o liquidació del pressupost o aprovació del Compte General en situació de
desequilibri, un pla economicofinancer corrector amb un termini de tres anys màxim.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 385ADB483AB54390B3818A0F2EBB8583 i data d'emissió 19/11/2019 a les 11:00:14

L’Ajuntament, segons el que disposen l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 89.2 del Decret
500/1990, ha de dur a terme la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’
exercici següent.
D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l’alcalde,
amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i
les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms dependents.
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en la primera
sessió.
S’ha de trametre una còpia de la liquidació, un cop aprovada, al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en termes consolidats figura a
la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

4.- Proposta d'acord d'aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit
4. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICLAL CRÈDIT
Sentit de la votació
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.
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Fets
L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta va sol.licitar dels Serveis d’Assistència Municipal de
la Diputació de Tarragona l’assistència per a efectuar els treballs tendents al tancament de
la comptabilitat de l’exercici 2018.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 385ADB483AB54390B3818A0F2EBB8583 i data d'emissió 19/11/2019 a les 11:00:14

Així mateix, arrel del tancament de la comptabilitat de l’exercici 2018 i en atenció a l’
esmenta’t informe, es posa de manifest la conveniència de dur a terme la modificació
pressupostària següent:
Existeix una despesa pendent d’aplicació, comptabilitzada al compte 413, per un import de
7.916,82 €. L’Ajuntament ha d’aprovar un expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdit per l’import corresponent a les despeses realitzades durant l’exercici pendents d’
aplicació el 31 de desembre.

Fonaments de dret
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 el RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de
la llei d’Hisendes Locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
1.Aprovar expedient de modificació pressupostària d’acord amb els termes establerts en l’
exposició de fets, el qual es concreta en el detall següent:
-Expedient de reconeixement extrajudicial del crèdit per l’import corresponent als
pagaments realitzats pendents d’aplicació a 31 de desembre de 2018 per import de
7.916,82 € finançat a càrrec de romanent de tresoreria positiu de l’exercici 2018.
2.Realitzar els assentaments comptables que siguin necessaris per fer efectiva aquesta
modificació pressupostària en el pressupost de l’exercici corrent.
3.Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalitzacio del período d’exposició
pública, per resoldre-les.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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5.- Dació de compte de Decrets de l'Alcaldia
5. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
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Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia que han estat dictats que van des del número 36
/2019 de data 05/06/2019 fins al número 46-2019 de data 28-06-2019.
Decret 36/2019 de 05/06/2019

Convocatòria Ple 12-06-2019

Decret 37/2019 de 05/06/2019

Aprovació i pagament factures segona quinzena maig

Decret 38/2019 de 10/06/2019

Aprovació liquidació exercici 2018

Decret 39/2019 de 10/06/2019

Incorporació romanents crèdit 2018

Decret 40/2019 de 10/06/2019

Liquidació taxa ocupació via pública C/ Vallets, 5

Decret 41/2019 de 12/06/2019

Convocatòria Ple constitució 15-06-2019

Decret 42/2019 de 20/06/2019

Autorització ús sala gran sindicat M.A.M

Decret 43/2019 de 25/06/2019

Aprovació i pagament factures primera quinzena juny

Decret 44/2019 de 25/06/2019

Llicència d’obra major i liquidació tributs, mas d’en
Borràs

Decret 45/2019 de 25/06/2019

Aprovació i pagament nòmines juny i paga extra

Decret 46/2019 de 28/06/2019

Convocatòria Ple extraordinari 05/07/2019

Els Corporatius en resten assabentats.

6.- Precs i preguntes
6. PRECS I PREGUNTES
Els regidors no formulen ni precs i preguntes.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les
15.37 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.

Secretari Interventor

Alcaldessa

Oscar-Ruben Presa Virgili

Lourdes Aluja Matas
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