
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió ordinària del Ple 17-06-2020
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta

PleÒrgan: 
OrdinàriaCaràcter: 

Lourdes Aluja MatasPresident/a: 
Oscar-Ruben Presa VirgiliSecretari/ària: 

17 de juny de 2020Dia: 
15:08Hora d'inici: 

Sala de plensLloc: 

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 INTERVENCIÓ

 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 20-03-2020

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 20-03-20201. 

Sentit de la votació
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 20 de març de 2020, de la
qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’ una
còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
 
Sotmesa, doncs, l'esborrany de l'acta a aprovació, és aprovada per unanimitat dels regidors
presents. 

2.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT



 EXTRAORDINARI

PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE2. 
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Es fa constar que s'ha advertit una errada material en la proposta d'acord que es sotmet a la
consideració del Ple, en el sentit que on diu "Total altes crèdits", "Total finançament" i en la
proposta d'acord Primera: 8.500,00 euros, ha de dir  9.000,00 euros.

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 4 de juny de 2020 s’inicia expedient per a l’aprovació de la
modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 
2. Les despeses, que tot i existir aplicació pressupostària en resulta insuficient obliguen a
tramitar expedient de suplement de crèdit i les despeses que no poden demorar-se fins a l’
exercici següent i que no tenen consignació pressupostària obliguen a tramitar un expedient de
crèdit extraordinari, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb
alguna de les possibilitats previstes a l’article 177.4 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.
 
Despeses a finançar
 
1/ Proposta de suplement de crèdit
 

Partida Nom
Consignació
inicial

Proposta
increment

Consignació definitiva

632.00 Arranjament equipaments 4.000,00 1.500,00 5.500,00

 
2/ Proposta de crèdit extraordinari:
 
Partida Nom Consignació

625.02 Pèrgoles edifici escoles 7.500,00

 
Total altes crèdits: 8.500,00 euros
 
Finançament que es proposa:
 
- Romanent tresoreria per a despeses generals: 8.500,00 euros
 
Total finançament: 8.500,00 euros



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.
 
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.
 
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.

En conseqüència, :S'ACORDA

1. Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit i
crèdit extraordinari per import de 8.500,00 euros, que es finançarà mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
 
2. 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.

3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT
 EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA3. 
MODALITAT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

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 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 2019.
 
Així mateix, arrel del tancament de la comptabilitat de l’exercici 2019 i en atenció a dit informe,
es posa de manifest la conveniència de dur a terme la modificació pressupostària següent:
 
a) Existeix una despesa pendent d’aplicació, comptabilitzada al compte 413, per un import de
16.158,74 €. 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.
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 32 de data 28 d’abril de 2020 pel qual es resolt incoar l’
expedient de modificació pressupostària referit.

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 2019 per import de 16.158,74 € finançat a
càrrec de romanent de tresoreria positiu.
 
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 finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
 
 

4.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A
 L'ANY 2021

APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 20214. 

Sentit de la votació
 



Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.

Fonaments de dret

Atès que l’article 46 del RD 2001/1993, de 28 de juliol, estableix que l’acord de l’ajuntament ha
de ser adoptat pel Ple de l’ajuntament.

En conseqüència, :S'ACORDA

1.- Establir que les festes locals del municipi de Pradell de la Teixeta per a l’any 2021 seran els
dies 19 de juliol de 2021 i 27 de setembre de 2021.
 
2.-Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya a Tarragona.

Règim de recursos:

 
 

5.- PROPOSTA DE MOCIÓ PER DEMANAR LA REOBERTURA DELS CAPS I
 CONSULTORIS

MOCIÓ PER DEMANAR LA REOBERTURA DELS CAPS I CONSULTORIS5. 

Sotmesa la proposta de moció a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

El Camp de Tarragona està encaminant la post-emergència després de la greu pandèmia
generada per la Covid-19. Per tal de gestionar aquesta crisi, la regió sanitària va establir un pla
de contingència que preveia el tancament de diferents CAP i consultoris dels pobles del Camp
de Tarragona.
 



Un cop passada la fase inicial de la Covid-19 i tenint en compte que estem amb la desescalada
entenem que s’ha de revertir el pla de contingència de la regió sanitària i que els diferents CAP
i consultoris del Camp de Tarragona puguin recuperar l’activitat. Amb la no obertura dels
diferents CAP i consultoris, moltes persones han d’efectuar desplaçaments innecessaris a
poblacions veïnes per tal de poder-se visitar. Sovint es tracta de pacients d’edat avançada i
amb diferents patologies, per això cal minimitzar els desplaçaments i garantir l’atenció més
directa possible. Entenem que el fet de no tornar a obrir els CAP i consultoris i recuperar l’
activitat prèvia es podria entendre com una retallada encoberta del departament de Salut.
 
Entenem que ara pertoca restablir tots els serveis de Salut a tots els pobles i ciutats del Camp
de Tarragona. Comptar amb equipaments de salut a tot el territori és una mesura que
contribueix a l’equilibri territorial, entenem que no restablir aquest serveis es podria convertir en
una retallada encoberta.

Fonaments de dret

Moció per a la reobertura dels Caps i Consultoris

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Instar al departament de Salut a la reobertura i posada en funcionament dels
consultoris mèdics, garantint totes les mesures de seguretat.
 
Segon.- Instar al departament de Salut a recuperar de forma efectiva tots els serveis que
abans es prestaven als consultoris mèdics.
 
Tercer.- Informar d'aquests acords als Serveis Territorials de Salut al Camp de Tarragona, al
departament de Salut, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament i a
totes les entitats municipalistes.

Règim de recursos:

 
 

 6.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 24 AL NÚM. 536. 
DE 2020
 
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 24 al núm. 53 de 2020, amb
un total de 29.



Detall dels Decrets
N ú m .
decret

Data Unitat Assumpte

2020-
0000024

17 de març de
2020

À r e a
Secretaria

Pagament de factures 1a quinzena març 2020

2020-
0000025

25 de març de
2020

À r e a
intervenció

Resolució aprovació nòmines març 2020

2020-
0000026

26 de març de
2020

À r e a
Secretaria

Decret d'adhesió al Manifest dels ens locals davant la crisi del
Coronavirus

2020-
0000027

2 d'abril de
2020

À r e a
Secretaria

Pagament de factures 2a quinzena març 2020

2020-
0000028

17 d'abril de
2020

À r e a
Secretaria

Pagament de factures 1a quinzena abril 2020

2020-
0000029

21 d'abril de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP, Endesa Energia XXI, SLU, exercici 2018

2020-
0000030

21 d'abril de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP Endesa Energia SAU, exercici 2018

2020-
0000031

21 d'abril de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP Endesa Distribución Electrica SL exercici 2018

2020-
0000032

28 d'abril de
2020

À r e a
intervenció

Incoació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit

2020-
0000033

28 d'abril de
2020

À r e a
Secretaria

Resolució aprovació nòmines abril 2020 i liquidació A.G.

2020-
0000034

30 d'abril de
2020

À r e a
intervenció

Convocatòria Comissió Especial de Comptes

2020-
0000035

5 de maig de
2020

À r e a
Secretaria

Adhesió al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels
municipis de Catalunya

2020-
0000036

5 de maig de
2020

À r e a
Secretaria

Pagament de factures 2a quinzena abril 2020

2020-
0000037

8 de maig de
2020

À r e a
Secretaria

Decret de formalització de compra d'EPIS

2020-
0000038

18 de maig de
2020

À r e a
Secretaria

Pagament de factures 1a quinzena maig 2020

2020-
0000039

19 de maig de
2020

À r e a
intervenció

Expedient de baixa de drets pendents cobrament

2020-
0000040

19 de maig de
2020

À r e a
intervenció

Expedient de baixa d'obligació pendent de pagament

2020-
0000041

21 de maig de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP 1,5% Endesa Energia SAU exercici 2017

2020-
0000042

21 de maig de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP 1,5% ENDESA ENEGIA XXI, SLU, exercici 2017

2020-
0000043

21 de maig de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP 1,5% ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL,
exercici 2017

2020-
0000044

22 de maig de
2020

À r e a
Secretaria

Titularitat nínxol Sra. J.M.V.

2020-
0000045

25 de maig de
2020

À r e a
Secretaria

Resolució aprovació nòmines maig 2020

2020- 1 de juny de À r e a



Alcaldessa

Lourdes Aluja Matas

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

0000046 2020 Secretaria Pagament de factures 2a quinzena maig 2020

2020-
0000047

2 de juny de
2020

À r e a
Secretaria

Devolució garantia obra Tancament Escoles

2020-
0000048

5 de juny de
2020

À r e a
Secretaria

Comunicació obres i liquidació tributs M.R. / Plaça Església 10

2020-
0000049

5 de juny de
2020

Alcaldia Comunicació obres i liquidació tributs J.D.L./ C Dalt 7

2020-
0000050

8 de juny de
2020

À r e a
Secretaria

Comunicació obres i liquidació tributs J:C. / C Burguera 7

2020-
0000051

11 de juny de
2020

À r e a
Secretaria

Imposició segona multa coercitiva Sr. J.B.F.

2020-
0000052

11 de juny de
2020

Alcaldia Inhumació despulles J.V.B. al nínxol 13 2A de M.P.

2020-
0000053

15 de juny de
2020

À r e a
Secretaria

Convocatòria Ple ordinari 17-06-2020

 
Els Corporatius en resten assabentats.

 7.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES7. 
 
Els Corporatius no formulen precs ni preguntes.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les 15.48
hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.


