
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió ordinària Ple 31-03-2022
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta

PleÒrgan: 
OrdinàriaCaràcter: 

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

31 de març de 2022Dia: 
15:03Hora d'inici: 

15:31Hora de finalització: 
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 19-01-2022

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 19-01-20221. 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 19 de gener de 2022,
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.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA EN

 FAÇANES



PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA2. 
MUNICIPAL REGULADORA SOBRE INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA EN FAÇANES DEL
MUNICIPI DE PRADELL DE LA TEIXETA

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

Fets

L’ajuntament té vigent la Ordenança municipal arquitectònica en façanes del municipi de
Pradell de la Teixeta.
 
En aquest moment, és voluntat del Consistori addicionar en l'articulat de l'ordenança una
regulació referent a la instal.lació de plaques fotovoltaiques per a la producció d'energia
elèctrica per a l'autoconsum en els immobles de Pradell de la Teixeta. En aquest sentit, es
pretén regular la seva implantació i la dels elements auxiliars per a garantir la seva integració
redactant un annex a la ordenança municipal arquitectònica en façanes del municipi de Pradell
de la Teixeta.
 
 
 
 
A

Fonaments de dret

Els articles 4.1 a), 22.2 d), 49 I 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i l’
article 8.1.a) 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. El procediment d'aprovació de les ordenances
està regulat als arts. 60 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats
locals.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal arquitectònica en façanes
del municipi de Pradell de la Teixeta.
 
Segon. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial a informació pública perquè es puguin presentar
reclamacions o suggeriments durant el termini de trenta dies mitjançant publicació d'anuncis en
els diaris oficials corresponents.
 



Tercer.- Disposar que, en el cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el tràmit
atorgat en l’apartat anterior, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’
ulterior acord exprés per part del Ple.
 

3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ PROVISIONAL D'EXPEDIENT DE
 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1-2022 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL D'EXPEDIENT MODIFICACIÓ3. 
PRESSUPOST 1-2022 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

Fets

1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 18 de març de 2022 s’inicia expedient per a l’aprovació de
la modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit.
 
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les
quals tot i existir aplicació pressupostària en resulta insuficient s’ha de tramitar expedient de
suplement de crèdit que es finançarà mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
 
Despeses a finançar
1/ Proposta de suplement de crèdit
 

Partida Nom Consignació
inicial

Proposta
increment

Consignació definitiva

920.21000 Infraestructures 8.550,00 5.000,00 13.550,00

920.21200 Edificis i d’altres construccions 5.500,00 9.000,00 14.500,00

920.21300
Maquinària i instal.lacions
tècniques

4.500,00 3.000,00 7.500,00

920.221.02 Subministrament gas 1.500,00 3.000,00 4.500,00

 
Total altes crèdits: 20.000,00 euros
Finançament que es proposa: 20.000,00 euros
- Romanent tresoreria per a despeses generals: 20.000,00 euros
Total finançament: 20.000,00 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 1-2022 mitjançant suplement de
crèdit per import de 20.000,00 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.

Règim de recursos:

 
 

4.- PROPOSTA D'ACORD DE PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS I DE DESESTIMACIÓ DE
L'INFORME DE LA MERCANTIL ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE 36 SL DE DATA

 9 DE MARÇ DE 2022

PROPOSTA D'ACORD DE PRESENTACIÓ D'AL.LEGACIONS I DE DESESTIMACIÓ DE4. 
L'INFORME DE LA MERCANTIL ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE 36 SL DE DATA
9 DE MARÇ DE 2022

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



Fets

I.- En el BOE número 179, de 28 de juliol de 2021, es publica la convocatòria d'informació
pública de l'Estudi d'Impacte Ambiental i Sol·licitud d'Autorització Administrativa Prèvia
del conjunt de parcs eòlics denominats que inclou el"CLÚSTER BEGUES_PFOT-539 AC" 
parc solar fotovoltaic Jaume I, de 40 MWp en el TTMM de Lechón (Saragossa) i Cucalón
(Terol) i la seva infraestructura d'evacuació associada, a les províncies de Barcelona,
Tarragona, Terol i Saragossa, i als parcs eòlics El Pelado (38,5 MW) al TTMM d'Allueva, Bea,
Calamocha i Fonfría (Terol) i les seves infraestructures d'evacuació associades a la província
de Terol, Honos (49,5 MW) al TTMM de Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura dels
Baños i Maicas (Terol), Lera (38,5 MW) al TTMM de Salcedillo, Allueva i Fonfría (Terol) i Sant
Vicent (49,5 MW) al TTMM de Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela (Terol).
 
II.- L’esmentat projecte està promogut per la mercantil ENERGIAS RENOVABLES DE
ORMONDE 36,S.L., del grup FORESTALIA.
 
III.- En relació amb la formulació de les al.legacions presentades per aquesta Administració es
varen emetre els següents informes:
 

- “INFORME TÉCNICO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN QUE
”,TRANSCURRE POR LAS PROVINCIAS DE TARRAGONA Y BARCELONA

redactado por D. Lluís Massagués Vidal. Dr. Ingeniero Industrial, colegiado número
8836, del Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
 
- “INFORME DE VALORACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LA LÍNEA
AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE 400 KV DE EVACUACIÓN TRAMO SET VALMUEL
BEGUES – SET PROMOTORES BEGUES DEL PROYECTO DE LA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA "JAIME I" (40 MWP) E INSTALACIONES EÓLICAS: "EL PELADO"
(38,5MW), "HONOS" (49,5 MW), "LERA" (38,5 MW) Y "SAN VICENTE" (49,5 MW)
“CLÚSTER BEGUES_PFOT-539 AC” EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DECLARACIÓN DE IMPACTO

., redactado por D. Jordi Escolá Rovira. Licenciado en CienciasAMBIENTAL”
Biológicas. Consultor Ambiental, colegiado número 764, del Col.legi d’Ambientòlegs de
Catalunya.
 
- “INFORME JURÍDICO SOBRE LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE
APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA
MERCANTIL “ENERGÍAS RENOVABLES DE ORMONDE 36, S.L” EN PETICIÓN DE
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DECLARACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL DE CONJUNTO DE PARQUES EÒLICOS, PLANTAS
SOLARES E INFRAESTRUCTURAS ELÈCTRICAS DENOMINADO “CLUSTER

, redactado por el Abogado Alfred Ventosa Carulla, (ICAT.BEGUES PFOT-539 AC”
1207), del “Bufet Yxart de Moragas, Advocats Associats”.

 



IV.- Atès als informes emesos, mitjançant Acord del Plenari de data 7 de setembre de 2021 i en
relació al tràmit d’informació pública respecte al projecte presentat, es va acordar per part d’
aquesta Administració, el següent:
 

“PRIMER.-  ASSUMIR COM A PROPIS I APROVAR ELS INFORMES emesos pel Sr.
Lluís Massagués Vidal, Dr. Ingeniero Industrial, collegiat número 8836, del Col.legi d’
Enginyers Industrials de Catalunya; Sr. Jordi Escolà Rovira, Biòleg i Consultor
Ambiental, del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya – (COAMB, COL. 764) i de l’

 advocat Alfred Ventosa Carulla, (ICAT 1207), en relació a la sol·licitud d’Autorització
, del conjunt de parcs eòlicsAdministrativa Prèvia i Declaració d’Impacte Ambiental

denominats que inclou el parc solar fotovoltaic"CLÚSTER BEGUES_PFOT-539 AC" 
Jaume I, de 40 MWp en el TTMM de Lechón (Saragossa) i Cucalón (Terol) i la seva
infraestructura d'evacuació associada, a les províncies de Barcelona, Tarragona, Terol i
Saragossa, i als parcs eòlics El Pelado (38,5 MW) al TTMM d'Allueva, Bea, Calamocha
i Fonfría (Terol) i les seves infraestructures d'evacuació associades a la província de
Terol, Honos (49,5 MW) al TTMM de Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura
dels Baños i Maicas (Terol), Lera (38,5 MW) al TTMM de Salcedillo, Allueva i Fonfría
(Terol) i Sant Vicent (49,5 MW) al TTMM de Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela
(Terol) i que es sotmet a informació pública.
SEGON.- I en atenció als fonaments, conclusions i propostes contingudes en aquests
informes i en relació amb el Projecte del conjunt de parcs i infraestructures elèctriques
denominat "CLUSTER BEGUES_PFOT-539-AC", presentat per la mercantil
ENERGIAS RENOVABLES D'ORMONDE 36, S.L., com a promotor, per a la realització
del procediment d'Autorització Administrativa Prèvia i Declaració d'Impacte Ambiental, i
pel que fa a la Línia LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓ DE 400 KV DE

,EVACUACIÓ TRAM SET VALMUEL BEGUES – SET PROMOTORES BEGUES
 
S’ACORDA EL SEGÜENT:
a) En relació amb el procés de sol·licitud d'Autorització Administrativa Prèvia del
projecte presentat,  i pelsINFORMAR DESFAVORABLEMENT AQUEST PROJECTE
fonaments continguts en els informes redactats, alFENT EXPRESSA OPOSICIÓ 
mateix , per ser contrari aen relació amb la infraestructura de transport projectada
allò que disposa la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i demés
normativa d’aplicació.
b) En relació amb el procés d'Avaluació i Declaració Ambiental", INFORMAR

 l'Estudi d'Impacte Ambiental presentat la mercantilDESFAVORABLEMENT
ENERGIAS RENOVABLES D'ORMONDE 36, S.L i pels motius i fonaments continguts
en els informes tècnics redactats,  a aquest Estudi, per serEXPRESSANT L'OPOSICIÓ
contrari a les determinacions contingudes en la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental i demés normativa d’aplicació..

 
V.- Presentades les corresponents al·legacions per la mercantil ENERGIAS RENOVABLES DE
ORMONDE 36,S.L, en relació a l’acord pres per aquesta Administració en data 7 de setembre
de 2021, la Subdelegació del Govern de Barcelona ha donat trasllat de les mateixes a aquesta
Administració, donant un termini de quinze dies per realitzar les consideracions que es tinguin
per convenients.
 



VI.- En relació a l’informe redactat per la mercantil ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE
36,S.L., s’ha donat trasllat als tècnics informants, els quals han emès els corresponents
informes en el que es rebaten les argumentacions emprades per la promotora en el seu
informe de 9 de març de 2022, i es ratifiquen en els seus informes en el tràmit d'al.legacions.

 
 

Fonaments de dret

I.- LLei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local iCOMPETÈNCIA .- 
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.
 
II.- DRET APLICABLE
II.1.- LLei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.
II.2.- Article 127 del Real Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es reulen les activitats
de transport, distribución, comercialització, subministrament i procediment d’autorització d’instal.
lacions d’energia eléctrica.
II.3.- LLei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
 
Per la qual cosa i atenent als informes emesos pels Srs., Lluís Massagués Vidal, Dr. Ingeniero
Industrial, collegiat número 8836, del Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; Sr. Jordi
Escolà Rovira, Biòleg i Consultor Ambiental, del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya –
(COAMB, COL. 764) i de l’advocat Alfred Ventosa Carulla, (ICAT 1207),  per donar resposta a l’
informe redactat en data 9 de març de 2022 per la mercantil ENERGIAS RENOVABLES DE
ORMONDE 36 S.L., i en compliment al tràmit conferit per la Subdelegación del Gobierno en
Barcelona d’11 de març de 2021, , els següents acords:VINC A PROPOSAR AL PLE

En conseqüència, :S'ACORDA

PRIMER.-  emesos pel Sr. LluísASSUMIR COM A PROPIS I APROVAR ELS INFORMES
Massagués Vidal, Dr. Ingeniero Industrial, collegiat número 8836, del Col.legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya; Sr. Jordi Escolà Rovira, Biòleg i Consultor Ambiental, del Col·legi
d'Ambientòlegs de Catalunya – (COAMB, COL. 764) i de l’advocat Alfred Ventosa Carulla,
(ICAT 1207), de 22 de març de 2022 en resposta a l’informe redactat en data 9 de març de
2022, per la mercantil ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE 36 S.L.
 
SEGON.- el contingut de l’informe redactat en data 9 de març de 2022 per laDESESTIMAR 
mercantil ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE 36 S.L i conseqüentment ratificar-nos se
en els acords presos per aquesta Administració en data 7 de setembre de 2021.
 
TERCER.-  i NOTIFICAR AQUEST ACORD donant trasllat del mateix i dels informes tècnics i

, a la , alsjurídics redactats a l’efecte  SUBDELEGACIÓ DEL GOBIERNO A BARCELONA
efectes d’allò disposat en els articles 127 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel
qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i
procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica i la Llei 24/2013, de 26 de



desembre, del Sector Elèctric, i l’article 37 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental

Règim de recursos:

 
 

 5.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 2 AL NÚM. 19 DE5. 
2022
 
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. 2 al núm. 19 de 2022, amb
un total de 18.

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data Unitat Assumpte

2022-
0000002

18 de gener
de 2022

À r e a
intervenció

Proposta aprovació de factures 1Q de gener 2022

2022-
0000003

20 de gener
de 2022

À r e a
Secretaria

Llicència obres Recrescut paviment Nau ramadera avícola - Polígon 5
Parcel·la 58-59 - Sr. J. F. B.V.

2022-
0000004

25 de gener
de 2022

À r e a
Secretaria

Increment retributiu personal Corporació any 2022

2022-
0000005

28 de gener
de 2022

À r e a
Secretaria

Resolució aprovació nòmina gener 2022

2022-
0000006

2 de febrer
de 2022

À r e a
intervenció

Proposta aprovació de factures 2Q de gener 2022

2022-
0000007

4 de febrer
de 2022

À r e a
intervenció

Declaració no subjecció a Impost de plusvàlua municipal - Sr. X. A. G.

2022-
0000008

4 de febrer
de 2022

À r e a
intervenció

Declaració no subjecció Impost de plusvàlua municipal- Sr.- J. A. G.

2022-
0000009

18 de febrer
de 2022

À r e a
Secretaria

Proposta aprovació de factures 1Q de febrer 2022

2022-
0000010

22 de febrer
de 2022

À r e a
intervenció

Alta rebut taxa escombraries Sr. J. F. B. - Partida Esquars i Pas

2022-
0000011

24 de febrer
de 2022

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP 2021 Energia XXI Comercialitzadora de Referencia
SLU

2022-
0000012

24 de febrer
de 2022

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP 2021 Edistribución Redes Digitales SL

2022-
0000013

24 de febrer
de 2022

À r e a
intervenció

Liquidació TOVP 2021 Endesa Energia SAU

2022-
0000014

25 de febrer
de 2022

À r e a
intervenció

Resolució aprovació nòmina febrer 2022



Alcaldessa

Lourdes Aluja Matas

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

2022-
0000015

10 de març
de 2022

À r e a
Secretaria

Aprovació certificació 1 obra "Millora enllumenat públic de Pradell de la
Teixeta"

2022-
0000016

15 de març
de 2022

À r e a
Secretaria

Aprovació certificació 1 obra de reconstrucció del magatzem municipal
de Pradell de la Teixeta

2022-
0000017

18 de març
de 2022

À r e a
Secretaria

Proposta aprovació de factures 2Q febrer i 1Q març 2022

2022-
0000018

22 de març
de 2022

À r e a
Secretaria

Subrogació part conveni per la cessió d'ús de porció de terreny de la
parcel.la 148 del polígon 14

2022-
0000019

29 de març
de 2022

À r e a
Secretaria

Convocatòria sessió ordinària Ple 31-03-2022

 
Els Corporatius en resten assabentats.
 

 6.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES6. 
 
Els Corporatius no formulen precs ni preguntes

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


