ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2014
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 13/2014
Dilluns 22 de desembre del 2014
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
10.09 hores
11.05 hores

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

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINÀRIA
1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 26 de
novembre de 2014.

2.

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

3.

Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2015

4.

Aprovació de nomenclatura de nous carrers de la plaça del Castell i plaça
Vellets.

5.

Aprovació de memòria d’instal·lació de parc de salut per a majors d’edat.

6.

Aprovació, si s’escau, de la moció de declaració de responsabilitat pel 9N.

7.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

8.

Precs i preguntes

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:
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1.
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 26 de
novembre 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 26 de
novembre 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 196, de 21 de
novembre de 2014
Decret nº 197, de 21 de
novembre de 2014
Decret nº 198, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 199, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 200, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 201, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 202, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 203, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 204, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 205, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 206, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 207, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 208, de 3 de
desembre de 2014
Decret nº 209, de 3 de
desembre de 2014

D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE
INSTAL·LACIÓ DE ARC DE SALUT PER A MAJORS D’EDAT A LA PLAÇA
DELS VELLETS DE PRADELL DE LA TEIXETA
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES DE
NOVEMBRE DE 2014 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES
VIGENT
DE REQUERIMENT D’ESMENES A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
URBANÍSTICA NÚM. 23/2014/LU DE MAGATZEM AGRÍCOLA
D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER INSTAL·LACIÓ DE
PARC DE SALUT A LA PLAÇA VELLETS
APROVACIÓ DE TASQUES PER A LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL
CONSELL COMARCAL DE PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ
PANP EMO/221/2014
DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA NÚMERO 24/2014/LU DE
DERRIBO PARCIAL DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE LA “GUIXERA VILOBÍ”
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS DE
LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 24/2014/LU DE DERRIBO PARCIAL EN
SNU DE ANTIGUA FÁBRICA DE LA GUIXERA VILOBÍ
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PER LA GESTIÓ D’EXPEDIENT
DE DECLARACIÓ DE RUINA NÚMERO 4/2014/DU
D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER A NOMENCLATOR DE NOUS CARRERS
DE LA PLAÇA DEL CASTELL I PLAÇA VELLETS
DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE CARÀCTER
EXCEPCIONAL - ANUALITAT 2014
RESOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE BARRESTAURANT LA SOCIETAT
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ
D’OBRA DE “RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA
PLAÇA DE SANT ISIDRE”
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Decret nº 210, de 9 de
desembre de 2014
Decret nº 211, de 9 de
desembre de 2014
Decret nº 212, de 15 de
desembre de 2014
Decret nº 213, de 15 de
desembre de 2014
Decret nº 214, de 15 de
desembre de 2014
Decret nº 215, de 16 de
desembre de 2014
Decret nº 216, de 18 de
desembre de 2014
Decret nº 217, de 18 de
desembre de 2014

ATORGAMENT DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 2/2014/LU
DE REHABILITACIÓ DE MAGATZEM I CONSOLIDACIÓ D’ESTRUCTURA
D’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2015
AUTORITZACIÓ PER A TREBALLS APÍCOLES A LA PARCEL•LA 11 DEL
POLÍGON 4
DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER GESTIÓ I MANTENIMENT
D’EQUIPAMENT CULTURALS - CONVOCATÒRIA 2014
DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER CONSULTORIS MEDICS
LOCALS - CONVOCATÒRIA 2014
D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE
“RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I ELS SERVEIS A LA PLAÇA DE
SANT ISIDRE”
D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL 13/2014

Donar compte dels informes aprovats
12 de novembre de 2014

Informe d’arquitectura
l’antiga Guixera Vilobí

27 de novembre de 2014

Informe sobre sol·licitud d’informació sobre el model de gestió de la xarxa
d’aigua al municipi.

18 de desembre de 2014

Informe de la secretaria-intervenció municipal sobre aprovació del
Pressupost general 2015, establert per l’article 168.4 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

18 de desembre de 2014

Informe de la secretaria-intervenció municipal sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, objectiu del deute públic i regla de la
despesa del Pressupost general 2015, establert per l’article 15.2.c) de
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

3.

projecte

enderrocament

parcial

de

Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2015

Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2015, 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:
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Primer.-

Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2015 que, resumit per
capítols que l’integren, és el següent:

PRESSUPOST ÚNIC MUNICIPAL 2015
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

84.565,00 €
3.200,00 €
72.001,00 €
110.905,00 €
8.220,00 €
- €
39.109,00 €
- €
- €

TOTAL PRESSUPOST DE INGRESSOS - EXERCICI 2015

318.000,00 €

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 5
FONS DE CONTINGÈNCIA
CAPITOL 6
INVERSIONS REALS
CAPITOL 7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPITOL 8
ACTIUS FINANCERS
CAPITOL 9
PASSIUS FINANCERS

75.350,00 €
138.820,00 €
9.584,00 €
4.265,00 €
1.437,00 €
65.344,00 €
- €
- €
23.200,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2015

318.000,00 €

Segon.-

Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball que es detalla al
Pressupost 2015, i que és el següent:
PLANTILLA ORGÀNICA

1. PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Núm.
DENOMINACIÓ PLACES
Places

1

Funcionari d’habilitació
nacional
Secretaria - Intervenció
(agrupació)

Nivell de
Grup
Complement de
Classificació
destí

Complement
específic

Situació

A1

Si

vacant

22
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2. PERSONAL LABORAL FIX
Núm.
DENOMINACIO PLACES
llocs
1
Oficial Administratiu
1
Cap de brigada
1
Peó de manteniment i neteja

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

TIPUS
CONTRACTE
indefinit
indefinit
indefinit

SITUACIÓ
fix de plantilla
interí
fix de plantilla

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Núm.
d’ordre

LLOC DE TREBALL

CATEGORIA PROFESSIONAL TIPUS CONTRACTE

1

Oficial administratiu

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 2015.

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 municipal, per
tal que s’hi puguin 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.

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 nomenclatura de nous carrers de la plaça del Castell i plaça
Vellets.

L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta va incoar expedient municipal per aprovar la nomenclatura
de dos noves places del municipi de Pradell de la Teixeta, d’acord amb el decret d’alcaldia
número 206/2014 de data 3 de desembre de 2014, en el que es proposava denominar diverses
vies del municipi de Pradell de la Teixeta: la plaça del Castell i la plaça Vellets.
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D’acord amb allò que disposa l’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, estableix que: "Els
ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques i la
numeració dels edificis, informat d’això a totes les administracions públiques interessades".
Atès que la nomenclatura de vies municipals ha de respondre a noms que puguin tenir un sentit
territorial, cultural, històric o local que pugui ser significatiu.
Atès que el nom dels carrers i places de la població han d’identificar-se amb un nom diferent per
cadascuna d’elles, i la seva denominació es competència del ple municipal.
Vist que el planejament urbanístic del municipi classifica les noves places com a espais lliures i
zones verdes. Atès que cal donar nom a aquestes vies als efectes de la seva identificació.
Vist l’informe de secretaria de data 22 de desembre de 2014, amb els antecedents jurídics que
s’hi contenen, els quals es donen per reproduïts.
Atès que s’ha rebut informe tècnic d’arquitectura municipal de data 22 de desembre de 2014 per
la qual es justifica tècnicament la nomenclatura i ubicació de la Plaça del Castell i Plaça Vellets,
amb plànols de delimitació i topogràfics.
Atès que es va sotmetre l’acord inicial a un termini d’informació pública de quinze dies mitjançant
edicte al taulell d’anuncis i espai web municipal (www.pradelldelateixeta.cat), a l’efecte que
qualsevol persona interessada pogués consultar l’expedient i presentar les observacions o els
suggeriments que considerés convenients. Atès que no s’han presentat suggeriments ni
reclamacions a la proposta inicial.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

APROVAR la nomenclatura de diverses vies públiques del municipi de Pradell
de la Teixeta, d’acord amb la memòria descriptiva aprovada inicialment:
PLAÇA
DEL CASTELL
VELLETS

PARAL·LEL 1
CARRER DALT
CARRER DALT

PARAL·LEL 2
CARRER VELLETS
CARRER VELLETS

Segon.-

FACULTAR l’Alcalde per tal de disposar la retolació dels esmentades places.

Tercer.-

NOTIFICAR el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística i a l’Institut
d’Estadística de Catalunya, a la Direcció General del Cadastre als efectes de la
inscripció de la nova nomenclatura.

Quart.-

EXPOSAR al públic al Butlletí Oficial de la Província, al web municipal
(www.pradelldelateixeta.cat) i a un dels diaris de premsa periòdica de major
divulgació al municipi, als efectes que les persones interessades puguin
consultar l'expedient i presentar les al·legacions que tinguin per oportunes, en el
termini de VINT DIES comptats des de l'endemà de la darrera de les
publicacions. De no presentar-se'n cap, quedarà definitivament aprovat.

Sotmesa a votació, la proposta d’acord resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.
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5.

Aprovació de memòria d’instal·lació de parc de salut per a majors d’edat.

Atès que s’ha redactat memòria d’instal·lació de parc de salut per a majors d’edat a la plaça
Vellets, l’alcaldia proposa al ple l’aprovació dels següents acords:
Primer.-

APROVAR inicialment “Memòria d’instal·lació de parc de salut per a majors d’edat a
la plaça Vellets”.

Segon.-

EXPOSAR al públic pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP, per a general coneixement i als efectes que es
pugui examinar a la secretaria municipal i presentar les al·legacions que es creguin
oportunes. La qual cosa es fa públic en compliment del disposat en el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i articles 34 i 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

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

6.

Aprovació, si s’escau, de la moció de declaració de responsabilitat pel 9N.

Per part de l’alcaldia es proposa al ple l’aprovació de la “Moció de declaració de responsabilitat
pel 9N”, que passa a llegir públicament el regidor Sr. Roger Cabré Mas:
“MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N”
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van interposar
querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns membres del
govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions, va
manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns
membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i que, finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya perquè
interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels mitjans
de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa que posa en
entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van decidir, per
unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es donaven les raons
jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals de
Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant una
querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del govern, Joana
Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de
desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions.
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És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de l’Estat,
a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara instrumentalització de
l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris que
van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es deu a la ciutadania, que
com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar aquestes
hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per celebrar la
jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la impossibilitat i la
irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra
membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la
celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu
judicial.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents, ACORDS:
Primer.-

Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions
que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern,
derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic.

Segon.-

Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i
al Govern de la Generalitat de Catalunya.

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

4.

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

Contingut

Llicència número
23/2014/LU
Llicència número
24/2014/LU
Llicència número
2/2014/LU

Aprovació de requeriment d’esmenes a la sol·licitud de llicència urbanística
23/2014/LU. Aprovada en data 3/12/2014
Aprovació de la llicència urbanística 24/2014/LU de “Enderrocament parcial a
l’antiga fàbrica de la “Guixera Vilobí”. Aprovada en data 3/12/2014
Atorgament de pròrroga de llicència urbanística 2/2014/LU de rehabilitació de
magatzem i consolidació d’estructura. Aprovada en data 9/12/2014.

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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