ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2013
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 11/2013
Dijous 28 de novembre del 2013
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
18.09 hores
19.05 hores

ASSISTEIXEN:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
No assisteix: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA

1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 31 d’octubre de
2013.

2.

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

3.

Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2014

4.

Aprovació de l’adhesió al conveni del Consell Comarcal del Priorat per a la prestació
del servei tècnic municipal d’arquitectura.

5.

Aprovació de la moció a proposta del Consell Comarcal del Priorat en relació a la
línia d’alta tensió de 400kW, Escatrón-La Secuita.

6.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

7.

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 26 de
setembre de 2013.
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 26 de
setembre de 2013.
Sotmesa a votació, la proposta d’acta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats.

Per part de l’òrgan de Secretaria es procedeix a llegir els diferents Decrets d’Alcaldia que queden
enumerats a continuació, dels quals se’n dóna compte al Ple.
Decret nº 94, de 30
d’octubre de 2013
Decret nº 95, de 31
d’octubre de 2013
Decret nº 96, de 4 de
novembre de 2013
Decret nº 97, de 6 de
novembre de 2013
Decret nº 98, de 6 de
novembre de 2013
Decret nº 99, de 8 de
novembre de 2013
Decret nº 100, de 11
de novembre de 2013
Decret nº 101, de 18
de novembre de 2013
Decret nº 102, de 18
de novembre de 2013
Decret nº 103, de 18
de novembre de 2013
Decret nº 104, de 22
de novembre de 2013
Decret nº 105, de 22
de novembre de 2013
Decret nº 106, de 22
de novembre de 2013

D’ADJUDICACIÓ D’OBRES MENORS DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ
DEL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DEL CASTELL
D’ACCEPTACIÓ DE BAIXA VOLUNTÀRIA DE TREBALLADOR EN
RÈGIM LABORAL FIX
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER REPOSICIÓ DE
CONTADOR NOU AL CARRER MAJOR Nº 21
DE NOMENAMENT DE PERSONAL LABORAL AMB CARÀCTER
D’URGÈNCIA PER COBRIR SERVEIS MUNICIPALS ESSENCIALS
D’ADJUDICACIÓ D’OBRES MENORS DE PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ
DE CALEFACCIÓ A L’EDIFICI POLIVALENT DE LA SOCIETAT
DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 12_2013 D’OBRA MENOR AL
CARRER DE DALT NÚMERO 21 DE PRADELL DE LA TEIXETA
D’APROVACIÓ LIQUIDACIO DE IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR SOBRE ELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 9/2013
D’APROVACIÓ D’AUTORITZACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ARNES
D’ABELLES AL POLÍGON 5 PARCEL·LA 171
TRAMESA A LA CUT DE PROJECTE DE REHABILIATCIÓ DE MASIA
EN SNU A LA PARTIDA CANALETES DE PRADELL
APROVACIÓ DE SOL·LICITUD DE SERVEIS DEL CONSORCI AOC
PER A L’APLICACIÓ E-TRAM I SEU ELECTRÒNICA
DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ I ESMENA DE SOL·LICITUD
DE LLICÈNCIA D’OBRES
D’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2014
D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL 11/2013
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Donar compte dels informes aprovats
22 de novembre de
2013
22 de novembre de
2013

3.

Informe de la intervenció sobre el compliment del Pressupost 2014 de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, objectiu del deute públic i la regla de la despesa
d’acord amb allò establert a l’article 15.2 c) de l’Ordre HAP/2105/2012. Autor:
Josep Guillén Viñas
Informe econòmic i financer del Pressupost general 2014. Autor: Josep
Guillén Viñas

Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2014

Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2014, així
com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball,
de conformitat amb el establert en els articles 168 i 169 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 l’article 18 del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2014 que, resumit per
capítols que l’integren, és el següent:

PRESSUPOST ÚNIC CORPORACIÓ 2014
RESUM D'INGRESSOS PER CAPITOLS
CAPITOL 1
IMPOSTOS DIRECTES
CAPITOL 2
IMPOSTOS INDIRECTES
CAPITOL 3
TAXES I PREUS PÚBLICS
CAPITOL 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPITOL 5
INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPITOL 6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAPITOL 7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPITOL 8
ACTIUS FINANCERS
CAPITOL 9
PASSIUS FINANCERS

79.100,00 €
3.000,00 €
70.000,00 €
112.907,00 €
7.720,00 €
- €
130.973,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE INGRESSOS - EXERCICI 2014

403.700,00 €

RESUM DE DESPESES PER CAPITOLS
CAPITOL 1
DESPESES DE PERSONAL
CAPITOL 2
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
CAPITOL 3
DESPESES FINANCERES
CAPITOL 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPITOL 6
INVERSIONS REALS

74.900,00 €
146.567,00 €
9.200,00 €
4.350,00 €
151.800,00 €
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CAPITOL 7
CAPITOL 8
CAPITOL 9

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

- €
- €
16.883,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES – EXERCICI 2014

Segon.-

403.700,00 €

Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball que es detalla al
Pressupost 2014, i que és el següent:

PLANTILLA ORGÀNICA
1. PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Núm.
DENOMINACIÓ PLACES
Places

1

Funcionari d’habilitació
nacional
Secretaria - Intervenció
(agrupació)

2. PERSONAL LABORAL FIX
Núm.
DENOMINACIO PLACES
llocs
1
Oficial Administratiu/va
1
Cap de brigada
1
Peó de manteniment i neteja

Nivell de
Grup
Complement de
Classificació
destí

Complement
específic

Situació

A1

Si

vacant

22

CATEGORIA
PROFESSIONAL
Administratiu (C1)
Oficial de 1a (C2)
Peó manteniment (AP)

TIPUS
CONTRACTE
indefinit
temporal
Indefinit

SITUACIÓ
fix de plantilla
interí
fix de plantilla

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL
Núm.
d’ordre

LLOC DE TREBALL

CATEGORIA PROFESSIONAL TIPUS CONTRACTE

1

Oficial administratiu/va

Oficial administratiu (C1)

indefinit

2

Cap de brigada

Oficial de 1a (C2)

interí

3

Peó de manteniment i neteja

Peó (AP)

indefinit

Tercer.-

Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general de l’exercici 2014.

Quart.-

Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci
inserit en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació, per poder-hi fer reclamacions.

Cinquè.-

Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 150 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
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Sisè.-

Establir un règim de recursos contra l’aprovació definitiva del pressupost, pel
qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

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

4.
Aprovació de l’adhesió al conveni marc del Consell Comarcal del Priorat
per a la prestació del servei tècnic municipal d’arquitectura.
Atès que en data 24 d’octubre de 2013 la Junta de Govern Local del Consell Comarcal del
Priorat va aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i els
ajuntaments de la comarca, d’encàrrec de gestió de la prestació dels serveis tècnics
d’assistència, assessorament i informe en matèria urbanística.
Atès que el Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Priorat, preveu en la seva
fitxa 20.2, la prestació per part de la Comarca, d’un servei d’assessorament i assistència
als ens locals de la comarca, entre altres, en matèria urbanística.
Atès que el Consell Comarcal del Priorat té subscrit un conveni amb la Diputació de Tarragona,
mitjançant el qual, el Consell Comarcal del Priorat presta el servei d’assistència de primer nivell
als municipis de la comarca en matèria urbanística.
Atès que l’ajuntament de Pradell de la Teixeta no disposa dels mitjans materials i econòmics per
mantenir el lloc de treball de tècnic municipal en arquitectura.
Fonaments de dret:
L’article 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.
El marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració
local s’assenyala l’art. 55 de la Llei de Bases de règim local quan diu al seu apartat c) "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.
Els articles 25.1.c) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableixen que corresponen a la
comarca les funcions d'assistència i cooperació als municipis, i que aquesta podrà exercir
les competències i funcions que els municipis li deleguin o li encarreguin la gestió,
sempre acompanyat de la transferència del recursos necessaris per poder exercir-les.
L’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, estableix el marc general pel qual es regulen els
convenis de col·laboració entre les administracions públiques i regula els termes que
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hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues
administracions.
L’article 4.1. c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix que
resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a
terme les administracions públiques entre elles.
L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat que les
administracions
públiques estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació
consensuada per la prestació de serveis o pel desenvolupament de competències legalment
atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i
obligacions de cada administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
L'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel qual s'estableix que els
òrgans administratius de les entitats de dret públic poden encarregar, per raons d'eficàcia, a
òrgans o entitats de la mateixa o diferent administració la realització d'activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la seva competència, en igual sentit s’expressa l’article 10 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
En conseqüència, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció de la següent acord,
Primer.-

Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta al conveni marc de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i els ajuntaments de la
comarca, per a la prestació dels serveis tècnics d'assistència, assessorament i
informe en matèria urbanística, que figura com annex al present acord.

Segon.-

Facultar l’Alcalde Sr. Miquel Cabré Just per a la signatura del conveni marc
davant el Consell Comarcal del Priorat.

Tercer.-

Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Priorat als efectes de la
formalització de la signatura del conveni marc aprovat.

Quart.-

Donar publicitat al present acord amb exposició del mateix al tauler d’anuncis
municipal i a l’apartat de tauler d’anuncis de l’espai web municipal
www.pradelldelateixeta.cat.

Sotmesa a votació, la proposta d’acord d’adhesió resulta aprovada per UNANIMITAT dels
membres assistents.
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Annex
CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT I ELS AJUNTAMENTS
DE LA COMARCA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS D'ASSISTÈNCIA,
ASSESSORAMENT I INFORME EN MATERIA URBANÍSTICA.
Falset, a 10 de desembre de 2013.

COMPAREIXEN
D’una banda, l’Il.lm. Sr. Joan Carles Garcia Vaqué, de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies
personals perquè compareix com a president del Consell Comarcal del Priorat i en el seu nom i representació.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Miquel Cabré Just , de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies personals perquè
compareix com a alcalde-president de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
I, d’altra, el Sr. Arturo González i Benet, secretari del Consell Comarcal del Priorat.

ACTUEN
L’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Vaqué, en virtut de la competència que li atorgar l’article 13.1.a) del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, i facultat per aquest acte, per acord de Junta de Govern de data _________, certificació
del qual s’adjunta al present conveni.
L’Il·lm. Sr. Miquel Cabré Just , en virtut de la competència que li atorgar l’article 55.1.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, i
especialment facultat per aquest acte, per acord de ple de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta número
11/2013 de data 28 de novembre de 2013, certificació del qual s’adjunta al present conveni.
El Sr. Arturo González Benet, secretari del Consell Comarcal del Priorat, en qualitat de fedatari públic, en virtut
de la competència que li atorga l’article 2.h) del RD 1174/87, de 18 de setembre, autoritza el present
document.

FETS:
1.- El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Priorat, preveu en la seva fitxa 20.2, la
prestació per part de la Comarca, d’un servei d’assessorament i assistència als ens locals de la comarca, entre
altres, en matèria urbanística.
2.- El Consell Comarcal del Priorat té subscrit un conveni amb la Diputació de Tarragona, mitjançant el qual, el
Consell Comarcal del Priorat presta el servei d’assistència de primer nivell als municipis de la comarca en
matèria urbanística.
3.- L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, per les seves característiques, no disposa dels mitjans materials i
econòmics per mantenir el lloc de Tècnic Municipal.
4.- L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, amb data 28 de novembre de 2013, ha sol·licitat d’aquest Consell
Comarcal del Priorat la prestació del servei d'assistència per l'assessorament i informe en matèria urbanística
per part dels tècnics del Consell Comarcal de la Priorat

FONAMENTS DE DRET.
1.- 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.
2.- El marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local s’assenyala l’art.
55 de la Llei de Bases de règim local quan diu al seu apartat c) "prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i
assistència activa que les administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques". En el
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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.
3.- Els articles 25.1.c) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableixen que corresponen a la comarca les funcions
d'assistència i cooperació als municipis, i que aquesta podrà exercir les competències i funcions que els
municipis li deleguin o li encarreguin la gestió, sempre acompanyat de la transferència del recursos necessaris
per poder exercir-les.
4.- L’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, estableix el marc general pel qual es regulen els convenis de col·laboració
entre les administracions públiques i regula els termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el
marc de col·laboració entre ambdues administracions.
5.- L’art. 4.1. c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix que resten fora de
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a terme les administracions
públiques entre elles.
6.- L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals preveu expressament la possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant
conveni una relació de cooperació consensuada per la prestació de serveis o pel desenvolupament de
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les
facultats i obligacions de cada administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
7.- L'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, pel qual s'estableix que els òrgans administratius de les entitats de dret públic
poden encarregar, per raons d'eficàcia, a òrgans o entitats de la mateixa o diferent administració la realització
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seva competència, en igual sentit s’expressa l’article
10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Reconeixent-se mútuament capacitat legal per signar aquest conveni, ambdues parts:
CONVENEN:
Primer.- El Consell Comarcal del Priorat prestarà els serveis tècnics urbanístics a l'ajuntament
de Pradell de la Teixeta a partir de la data de signatura d'aquest conveni.
Segon.- Les funcions que desenvoluparan els serveis tècnics urbanístics seran les pròpies del càrrec de tècnic
municipal, com són la d'informar les llicències d'obres, informes de compatibilitat urbanística, informes
d'expedients de planejament general, així com els informes urbanístics sol·licitats per l'ajuntament. Per portar a
terme aquestes tasques el tècnic encarregat haurà de tenir accés als expedients i a la documentació
necessària, i a la xarxa informàtica específica per al seu desenvolupament, d'acord amb la Llei 15/1999 de
protecció de dades de caràcter personal. Dels informes redactats se'n faran dues còpies, una per l'ajuntament i
una per l'Àrea dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat.
Tercer.- El càlcul del preu públic d’aquest servei es calcularà d’acord amb l’establert en l l’Ordenança
reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis d'assistència tècnica per part del Consell Comarcal
del Priorat als ens locals de la comarca del Priorat .
Quart.- L'ajuntament de Pradell de la Teixeta farà efectiva a la tresoreria del Consell Comarcal les aportacions
econòmiques assenyalades en la base anterior de manera trimestral, segon nota de càrrec emesa, que
inclourà també altres serveis que s’hagin pogut prestar subjectes a l’Ordenança reguladora del preu públic
corresponent a la prestació dels serveis tècnics prestats pel Consell Comarcal del Priorat a les entitats locals.
Cinquè.- El Consell Comarcal del Priorat es compromet a prestar el esmentats serveis pel seus tècnics de
forma presencial a l'ajuntament de Pradell de la Teixeta, durant __________hores______. La data de prestació
del servei es fixa en dimecres. Ambdues parts comunicaran qualsevol modificació que vulguin introduir tant en
l'horari com en el dia en què s'efectua el servei. Aquestes modificacions queden supeditades a la pròpia
organització de l'Àrea de Serveis Interns del Consell.
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Sisè.- La vigència del conveni és indefinida. Qualsevol de les parts podrà unilateralment rescindir el conveni
mitjançant acord plenari; acord que haurà de ser comunicat a l'altra part abans del dia 1 d'octubre per tal que
tingui efectes la rescissió en data 31 de desembre de l'anualitat en que es pretengui deixar sense efecte el
conveni i l'assistència tècnica.
Setè.- Seran causes de resolució del present conveni, a més de les causes generals aplicables, l'incompliment
de qualsevol dels pactes del conveni, amb la denúncia prèvia d'una de les parts.
I, en prova de conformitat, i amb la voluntat de complir-lo, les parts signen aquest document, en duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data senyalada “ut supra”.

5.
Aprovació de la moció a proposta del Consell Comarcal del Priorat en
relació a la línia d’alta tensió de 400kW, Escatrón-La Secuita.
Davant l’avantprojecte de la línia de transport d’energia elèctrica de 400kV, doble circuit,
“Escatrón-La Secuita”, impulsat per Red Eléctrica Española, es proposa al ple l’aprovació de la
moció per la qual manifesta la seva rotunda oposició a l’esmentat projecte, i atès el contingut de
l’acord públic adoptat pel Consell d’Alcaldes del Priorat, adoptat en sessió celebrada el dia 18
d’octubre de 2013, fa pública el següent:
Primer.Aquest projecte entra directament en conflicte amb el model de desenvolupament
econòmic impulsat a la comarca que té un dels seus pilars en el paisatge, amb espais d’interès
com el Parc Natural de la Serra de Montsant i la Serra de Llaberia, entre altres, en el
turisme de qualitat i en el desenvolupament territorial equilibrat, amb la que passa per
l’excel·lència de productes agrícoles com són els vins de la DOQ Priorat i de la DO Montsant i
els olis de la DOP Siurana.
Segon.Un projecte com aquest col·lisiona amb les directrius de la Carta del Paisatge
del Priorat, aprovada recentment, i que compta amb centenars de compromisos concrets de la
societat civil prioratina i amb el suport explícit del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la
gran majoria d’institucions i entitats d’aquesta comarca. La Carta del Paisatge és un
document de consens territorial al qual no donarem l’esquena després d’anys de treball i
reflexió i després d’haver sortit endavant gràcies a un llarg i destacat procés de participació
ciutadana.
Tercer.No té sentit que els últims vint-i-icinc anys haguem estat invertint una ingent
quantitat de diners públics i privats fomentant un model de desenvolupament rural sostenible
com el que ara tenim i que ara es vulgui impulsar un projecte que entra en conflicte amb la
inversió milionària continuada que s’ha dut a terme amb fons públics procedents
d’administracions europees, estatals, autonòmiques i locals.
Quart.No entenem la necessitat d’aquesta nova línia i, en els mateixos termes que
ho fa la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, creiem que “hay que
justificar mejor la necesidad del eje”, ja que, en aquests moments, “dicha necesidad parece en
entredicho” (carta del Conseller Felip Puig al Ministre d’Indústria).
Cinquè.En un moment com l’actual en el qual la comarca del Priorat opta a ser
declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO i compta per ser-ho amb el beneplàcit oficial de la
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Generalitat de Catalunya, un projecte com el d’aquesta línia de transport d’energia hi entra
clarament en conflicte.
Sisè.Donar publicitat al present acord amb exposició del mateix al tauler d’anuncis
municipal i a l’apartat de tauler d’anuncis de l’espai web municipal www.pradelldelateixeta.cat.
Sotmesa a votació, la moció resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

6.

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:
Llicència
ICIO
número Pavimentar 21 metres quadrats dels baixos de la casa amb
12/2013 de 08-11-2013
formigó de 5 cm. de gruix. C/ Dalt, 21.

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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