
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió extraordinària Ple 25-05-2021
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta

PleÒrgan: 
ExtraordinàriaCaràcter: 

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

25 de maig de 2021Dia: 
13:00Hora d'inici: 

Sala de plensLloc: 

Assistents:

Sra. Antonia Cabré Barberà (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, l'Alcaldessa obre la sessió.

ACORDS

 1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
 DATA 13-05-2021

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 13-05-20211. 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 13 de maig de 2021, 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 a votació l'aprovació de l'esborrany de l'acta, s'aprova per unanimitat dels Corporatius

2.- PRESENTACIÓ D'INFORME DE VALORACIÓ A LA OTAATA EN RELACIÓ AL PERÍODE
DE CONSULTES DE L'AVALUACIÓ AMBIENTAL ORDINÀRIA DEL PROJECTE DEL PARC

 EÒLIC TRUCAFORT



PRESENTACIÓ D'INFORME DE VALORACIÓ A LA OTAATA EN EL PERÍODE DE2. 
CONSULTES DE L'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL ORDINÀRIA DEL PROJECTE DE
REPOTENCIACIÓ DEL PARC EÒLIC TRUCAFORT

Sentit de la votació
 
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Oficina
Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental va remetre a l'ajuntament un ofici pel qual s'informava
de l'inici de període de consultes en relació a l'avaluació d'impacte ambiental ordinària del
projecte modificat de repotenciació del Parc Eòlic Trucafort, als termes municipals de Pradell de
la Teixeta, la Torre de Fontaubella, l’Argentera i Colldejou.
 
L'ajuntament de Pradell de la Teixeta encarrega els serveis del Sr. Jordi Escolà Rovira, biòleg i
consultor ambiental, als efectes d'elaborar un informe de valoració per a presentar en aquest
tràmit de determinació de l'abast de l'estudi d'impacte ambiental de dit projecte a la OTTATA.

Fonaments de dret

Article 22.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- L'Ajuntament de Pradell de la Teixeta accepta i fa seu l'informe de valoració redactat
pel Sr. Jordi Escolà Rovira en el marc del tràmit de determinació de l'abast de l'estudi d'impacte
ambiental del projecte modificat de repotenciació del Parc eòlic Trucafort, als termes municipals
de Pradell de la Teixeta, la Torre de Fontaubella, l’Argentera i Colldejou.
 
Segon.- Presentar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el marc d'aquest tràmit aquest informe
de valoració elaborat pel Sr. Jordi Escolà Rovira en nom de l'ajuntament.

3.- ACORD PER A L'ELABORACIÓ D'UN INVENTARI DE BARRAQUES I ALTRES
 ELEMENTS PATRIMONIALS DE PEDRA SECA

ELABORACIÓ D'INVENTARI PATRIMONIAL D'ELEMENTS DE PEDRA SECA DEL TERME3. 
MUNICIPAL DE PRADELL DE LA TEIXETA

Sentit de la votació
 



Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets

Davant del gran nombre d'elements patrimonials de pedra seca que es poden trobar en el
terme municipal de Pradell de la Teixeta, l'ajuntament té la voluntat de portar a terme
l'elaboració d'un inventari o catàleg d'aquests elements patrimonials als efectes de la seva
localització i protecció.

Fonaments de dret

Article 22.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Prendre el compromís per a l'elaboració d'un inventari / catàleg d'elements
patrimonials de pedra seca que es trobin situats en el terme municipal de Pradell de la Teixeta.

4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 44-2021 D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
 DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020

DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 44-2021 D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ4. 
DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020

Els Corporatius es donen per assabentats.

Fets

Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:
 
Respecte al pressupost de despeses:
 
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses: 462.411,52
Modificacions de despeses: 68.792,92
Pressupost definitiu de despeses: 531.204,44
Despeses autoritzades: 403.619,37
Despeses compromeses: 403.619,37
Obligacions reconegudes: 403.619,37
Pagaments realitzats:400.922,38
Obligacions pendents de pagament: 2.696,99



 
2. Exercicis tancats

Obligacions inicials: 235,43
Modificacions saldo inicial i anul.lacions: 0,00
Total obligacions: 235.43
Pagaments realitzats: 235,43
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00
 
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
 
Pressupost inicial d’ingressos:462.411,52
Modificacions d’ingressos: 68.792,92
Pressupost definitiu d’ingressos: 531.204,44
Drets reconeguts: 421.092,18
Drets anul·lats: 12.919,87
Drets cancel·lats: 0,00
Drets reconeguts nets: 408.172,31
Recaptació neta: 388.731,11
Drets pendents de cobrament: 19.441,20
 
2. Exercicis tancats
 
Obligacions inicials: 235,43
Modificacions saldo inicial i anul.lacions: 0,00
Total obligacions: 235.43
Pagaments realitzats: 235,43
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00
 
b. Exercicis tancats
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 124.849,73
Modificació saldo inicial: 43.208,92
Baixes: 0,00
Recaptació: 34.796,75
Pendents de cobrament: 133.261,90
 
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets
+ Operacions corrents: 321.445,29
+ Operacions de capital: 86.727,02
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES:408.172,31
+ Actius financers: 0,00
Passius financers: 0,00
Total: 408.172,31
 
Obligacions reconegudes netes



+ Operacions corrents: 300.917,03
+ Operacions de capital: 102.702,34
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES: 403.619,37
+ Actius financers: 0,00
+ Passius financers: 0,00
Total: 403.619,37
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI: 4.552,94
Ajustos:
– Desviacions positives de finançament: 22.345,67
+ Desviacions negatives de finançament: 27.117,48
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals: 21.173,75
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 30.498,50
 
2.1.4. Romanent de tresoreria:
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI: 292.947,71
+ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 159.644,16
 
Exercici en curs: 19.441,20
Pressupostos tancats: 133.261,90
D’altres operacions no pressupostàries: 6.941,06
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00
 
– OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 14.239,23
 
Exercici corrent: 2.696,99
Pressupostos tancats: 0,00
D’altres operacions no pressupostàries: 11.542,24
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 540,54
 
-ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 438.893,18
-SALDO DUBTÓS COBRAMENT: 135.770,74
-EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 1.027,36
-ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 302.095,08
 
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
135.770,74 €. 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:
 
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
 
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 4.552,94 euros.
 
 
 
 

Fonaments de dret

1. 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.
 
2. 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
 
3. 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.
 
4. 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.
 
5. 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.
 
6. 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.
 
7. 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 2020, 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, un cop aprovada, al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques.

 5.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 39 AL NÚM. 455. 
DE 2021
 
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. 39 al núm. 45 de 2021, amb
un total de 6.

Detall dels Decrets
Núm.



Alcaldessa

Lourdes Aluja Matas

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

decret Data Unitat Assumpte

2021-
0000039

8  d e
maig
d e
2021

À r e a
intervenció

Devolució ingressos indeguts cànon ACA - Sr. J.F.B.

2021-
0000040

11 de
maig
d e
2021

À r e a
intervenció

Avançament contractació i execució de l'actuació de la reforma del magatzem
municipal

2021-
0000041

18 de
maig
d e
2021

À r e a
intervenció

Proposta aprovació de factures 1Q. Maig 2021

2021-
0000042

18 de
maig
d e
2021

À r e a
Secretaria

Aprovació Pla seguretat i salut obra restitució de camins municipals

2021-
0000043

20 de
maig
d e
2021

À r e a
Secretaria

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA REFORMA I
AMPLIACIÓ D’HABITATGE ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER ERES,
NÚM.3 DE PRADELL DE LA TEIXETA.

2021-
0000044

21 de
maig
d e
2021

À r e a
intervenció

Decret aprovació liquidació pressupost exercici 2020

2021-
0000045

21 de
maig
d e
2021

À r e a
Secretaria

Convocatòria Ple extraordinari 25-05-2021

 
Els Corporatius es donen per assabentats.

 6.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES6. 
No es formulen precs ni preguntes.

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


