ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 22 DE SETEMBRE DE 2014
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 10/2014
Divendres 22 de setembre del 2014
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
17.06 hores
17.50 hores

ASSISTEIXEN:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
Excusa la seva assistència: Sr. Roger Cabré Mas, regidor

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINÀRIA
1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 22 d’agost de 2014.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats i dels informes aprovats.

3.

Aprovació de les festes locals per l’any 2015.

4.

Sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies per a l’abastament al municipi de
Pradell de la Teixeta al Registro de Aguas subterráneas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro

5.

Proposta d’aprovació, si s’escau, de conveni de col·laboració entre el Consorci de la
Serra de Llaberia i l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta per a la gestió de l’EIN de la
Serra de Llaberia al municipi de Pradell de la Teixeta.

6.

Proposta d’aprovació de moció de suport del món local a la convocatòria de
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014

7.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

8.

Precs i preguntes
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Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:

1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 22 d’agost
de 2014.

Havent-se lliurat una còpia de l’esborrany a cada regidor mitjançant correu electrònic, no es
presenten objeccions a la redacció de l’acta de la sessió del ple ordinària celebrada el 22 d’agost
de 2014.
Sotmesa a votació, la proposta d’acta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels informes aprovats.

Per part de l’òrgan de Secretaria municipal es procedeix a la lectura dels diferents decrets
d’alcaldia i dels informes aprovats, que queden enumerats a continuació, dels quals se’n dóna
compte al Ple.
Decret nº 140, de 26
d’agost de 2014
Decret nº 141, de 26
d’agost de 2014
Decret nº 142, de 28
d’agost de 2014
Decret nº 143, de 28
d’agost de 2014
Decret nº 144, de 1 de
setembre de 2014
Decret nº 145, de 1 de
setembre de 2014
Decret nº 146, de 2 de
setembre de 2014
Decret nº 147, de 3 de
setembre de 2014
Decret nº 148, de 3 de
setembre de 2014
Decret nº 149, de 3 de
setembre de 2014
Decret nº 150, de 3 de
setembre de 2014
Decret nº 151, de 3 de
setembre de 2014
Decret nº 152, de 3 de
setembre de 2014

D’AUTORITZACIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS AL
CARRER BURGUERA NÚMERO 5
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE
LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 16/2014/LU D’OBRES MENORS
D’APROVACIÓ D’AL·LEGACIONS AL PROGRAMA DEL PLA D’ACCIÓ
MUNICIPAL (PAM) 2013-2016 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA 1/2014/TOVP
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES
D’AGOST DE 2014 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES
VIGENT
D’APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ
PRÀCTICA D’UN ALUMNE AL MES DE SETEMBRE
D’ATORGAMENT DE PRÒRROGA DEL TERMINI PER COMENÇAR
L’EXECUCIÓ DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA D’OBRES PER A LA
REFORMA D’UN HABITATGE
DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS EN SNU A LA
PARCEL·LA 18 POLÍGON 12, GRANJA FUSTÉ
RESOLUCIÓ SOBRE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE PROVA
ESPORTIVA “50 RALLY RACC CATALUNYA – COSTA DAURADA / RALLY
D’ESPANYA 2014”
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’ICIO I ALTRES TRIBUTS
MUNICIPALS DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS 17/2014/LU
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA 2/2014/TOVP
DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS AL CARRER BURGUERA
NÚMERO 5
DE LIQUIDACIÓ DE L’ICIO I ALTRES TRIBUTS MUNICIPALS DE LA
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENORS 18/2014/LU
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Decret nº 153, de 10 de
setembre de 2014
Decret nº 154, de 18 de
setembre de 2014

3.

RESOLUCIÓ SOBRE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE PROVA
ESPORTIVA “8a CURSA DE MUNTANYA VILA DE FALSET”
D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL 10/2014

Aprovació de les festes locals per l’any 2015.

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació ha iniciat la preparació de l’Ordre de Festes Locals
de Catalunya per a l’any 2015.
Atès que d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el decret de la Generalitat on s’estableix que les
dues festes locals seran fixades per ordre de la Consellera de Treball, a proposta dels respectius
municipis.
L’Alcalde, Miquel Cabré, fa esment que com cada any es reservaran els dos dies de festes locals
per a les dos festes del municipi, una que serà per les Festes de Santa Maria Magdalena, i l’altra per
a les Festes de Sant Miquel.
De conformitat amb el que estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel
qual s’estableix la competència del ple com a l’òrgan competent per aprovar les festes locals.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Establir els següents dies com a Festes Locals pel proper any 2015:
 Dilluns 20 de juliol de 2015. Festes de Sta. Maria Magdalena.
 Dilluns 5 d’octubre de 2015. Festes de St. Miquel Arcàngel

Segon.-

Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

4.
Sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies per a l’abastament al
municipi de Pradell de la Teixeta al Registro de Aguas subterráneas de la
Confederación Hidrográfica del Ebro
Visto que el pozo de captación de agua municipal de Pradell de la Teixeta ubicado en el polígono
14 parcela 1, encima de la fuente, el destino de la cual es para el abastecimiento de la población
de la localidad de Pradell de la Teixeta, no consta legalizado en el Registro de Aguas
subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Visto que es preciso tramitar la solicitud de concesión administrativa para registrar la captación
en el Registro de Aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Ebro para legalizar el
uso del aprovechamiento de aguas subterráneas, de acuerdo con la actual legislación de aguas,
contemplado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
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Visto que en fecha 18 de julio de 2014 se resolvió por el decreto de alcaldía número 127/2014 la
aprobación inicial del Proyecto de concesión de aguas subterráneas para el abastecimiento al
municipio de Pradell de la Teixeta (Priorat), a la finalidad de describir la captación existente así
como los equipos e instalaciones asociados.
Visto que en fecha 3 de septiembre de 2014 se ha aprobado definitivamente el Proyecto de
concesión de aguas subterráneas para el abastecimiento al municipio de Pradell de la Teixeta
(Priorat), en cumplimiento de lo que disponen los artículos 37 apartado c) i 38.2 del Decreto
179/1995, de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios.
Por todo lo expuesto, se propone al pleno los siguientes ACUERDOS:
Primero.APROVAR la solicitud de legalización del pozo de captación de agua municipal,
ubicado en el polígono 14 parcela 1, para la inscripción en el Registro de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, previa tramitación del expediente de concesión
administrativa.
Segundo.FACULTAR al Sr. Alcalde y presidente, Sr. Miquel Cabré Just, para representar
el Ayuntamiento de Pradell de la Teixeta en cualquier trámite del presente expediente de
concesión administrativa.
Tercer.NOTIFICAR el presente acuerdo, juntamente con toda la documentación
necesaria y requerida para tal efecto, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la dirección de
Paseo Sagasta número 24-28 de Zaragoza.
Sometida a votación la propuesta de acuerdo resulta aprobada por UNANIMIDAD de los
miembros asistentes.
.

5.
Proposta d’aprovació, si s’escau, de conveni de col•laboració entre el
Consorci de la Serra de Llaberia i l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta per a la
gestió de l’EIN de la Serra de Llaberia al municipi de Pradell de la Teixeta.
Atès que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta té interès en la conservació dels valors naturals
del municipi, en especial dels terrenys inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), que al
municipi són l’EIN de la Serra de Llaberia i l’EIN de les Serres de Pradell-l’Argentera (aprovat pel
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural i també
Decret 213/1997, de 30 de juliol, i d’acord amb la resolució del Conseller de Medi Ambient i
Habitatge número MAH/3274/2004, de 18 de novembre, per la qual es fa públic l’acord del
Govern de la Generalitat de 16 de novembre de 2004, d’aprovació definitiva del Pla especial de
delimitació definitiva dels espais del PEIN serres de Pradell-l’Argentera, Mare de Déu de la Roca,
serra de Llaberia i muntanyes de Tivissa-Vandellós). Atès que l’acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya GOV/112/2006 va crear la figura de la Xarxa Natura 2000, que va
comportar la nova delimitació de l’EIN de la Serra de Llaberia amb la inclusió en aquest del
municipi de Pradell de la Teixeta.
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Vist que el Consorci de la Serra de Llaberia té com a objectius i finalitat la preservació, la
revalorització i la gestió integral de l’espai d’interès natural Serra de Llaberia. Atès que els
objectius del conveni, entre altres, són els de la cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament
de Pradell de la Teixeta i el Consorci de la Serra de Llaberia, per a la gestió de l’Espai d’Interès
Natural de la Serra de Llaberia en la part del territori que afecta el terme municipal de Pradell de
la Teixeta.
Atès que s’ha sol·licitat informe de l’òrgan de la intervenció municipal sobre la possibilitat
d’adquirir l’obligació contreta pel present conveni, amb l’assumpció de la despesa especificada a
la clàusula sisena del conveni, per import de 1.000,00 Euros, en concepte d’aportació no
finalista. Atès que s’ha emès informe d’intervenció en data 18 de setembre de 2014, per la qual
s’informa que la obligació adquirida per la signatura del present conveni s’executarà amb càrrec
al pressupost municipal vigent, al capítol 4 de transferències corrents, i per a l’autorització i
disposició de dita despesa s’ha aprovat l’expedient 2/2014 de modificació de crèdit pressupostari
per a la incorporació d’aquests crèdits.
Fonaments jurídics
L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com un dels
principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació.
En el marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració
local l’article 55 de la Llei de Bases de règim local al seu apartat c) assenyala "prestar, en el seu
àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les administracions poguessin precisar
pel compliment eficaç de llurs tasques". En el mateix sentit es pronuncia l’art. 144 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.
Atès que la signatura del present conveni presenta la cooperació administrativa en l’exercici de
diverses competències locals establertes a l’article 25.2 apartat c), d) i f) de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix com a competències municipals
atribuïdes per la legislació sectorial, la prevenció i extinció d’incendis, la conservació de camins i
vies rurals, i la protecció del medi ambient.
De conformitat amb el que estableixen els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, sobre els convenis
de col·laboració entre les administracions públiques de Catalunya. Vist el que preveu l’article 10
de la mencionada llei, sobre la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de
la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una
altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a
terme. Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep
l'encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar
mitjançant un conveni.
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De conformitat amb l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, caldrà enviar a la Direcció General
d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya, l'acord i la còpia del present conveni.
Per aquests motius, i en compliment de les facultats que té encomanades, el ple de l'Ajuntament
de Pradell de la Teixeta aprova els següents ACORDS:
Primer.-

APROVAR el “Conveni de col·laboració entre el Consorci de la Serra de Llaberia
i l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta per a la gestió de l’EIN de la Serra de
Llaberia al municipi de Pradell de la Teixeta”, que s’adjunta en document annex.

Segon.-

FACULTAR al Sr. Alcalde i president, Sr. Miquel Cabré Just, per a la signatura
del present conveni davant el president del Consorci de la Serra de Llaberia.

Tercer.-

DESIGNAR el Regidor de Medi Ambient, Sr. Roger Cabré Mas, com a
representant municipal responsable per a coordinar la relació amb el Consorci
de la Serra de Llaberia, als efectes de la clàusula quarta dels pactes del present
conveni.

Quart.-

TRAMETRE aquest acord al Consorci de la Serra de Llaberia als efectes de la
formalització de la signatura del conveni de col·laboració aprovat.

Cinquè.-

AUTORITZAR la despesa corresponent a la quota de col·laboració que es
desprèn del present conveni, amb càrrec al capítol de despesa de transferències
corrents del pressupost municipal vigent.

Sisè.-

TRAMETRE el certificat del present acord amb còpia del present conveni a la
Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Sotmesa a votació la proposta d’acord resulta aprovada por UNANIMITAT dels membres
assistents.

6.
Proposta d’aprovació de moció de suport del món local a la convocatòria de
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur
en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que
s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles
d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de
Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setantacinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
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Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer
adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes
que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del
poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part
de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i
referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam
omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de
setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització
popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el
procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar
llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es
sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre
decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social
que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i
que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una
història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i
nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il•lusionant per a
la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país
marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les
desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic,
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada
pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de
Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que
ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos
i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el
departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la
ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 - A/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

ACORDS
Primer.Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014,
per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre
el compromís de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta (Priorat) amb la realització de la mateixa,
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la
participació.
Segon.Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la
consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la
voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.
Tercer.Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern
Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al
president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió
Europea.
Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

7.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

Vistes les llicències urbanístiques atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de les
llicència d’obres aprovades, que es relacionen a continuació:
Expedient
Llicència número 16/2014/LU
aprovada en data 26/08/2014
Llicència número 17/2014/LU
aprovada en data 03/09/2014
Llicència número 18/2014/LU
aprovada en data 03/09/2014

Contingut
Aprovació de la llicència urbanística d’obres menors
16/2014/LU a l’habitatge del Carrer Burguera número 5
d’aquest municipi.
Aprovació de la llicència urbanística 17/2014/LU a la parcel·la
18 del polígon 12
Aprovació de la llicència urbanística 18/2014/LU a l’habitatge
del Carrer Burguera número 5

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió, essent l’hora que
s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en dono fe.
L’Alcalde,
MIQUEL CABRÉ JUST

El Secretari-interventor,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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