ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2015
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament. Sessió 14/2015
Dijous 17 de desembre de 2015
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
18.10 hores
19.15 hores

ASSISTEIXEN:
Sra. Mar Amorós Mas, regidora
Sra. Lourdes Aluja Matas, regidora
Sr. Maria Antònia Cabré Barberà, regidora
Sr. Gerard Cabré Vaqué, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2015
1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinari del 8 d’octubre de
2015.

2.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple extraordinària del 25 de
novembre de 2015.

3.

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

4.

Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2016

5.

Proposta d’aprovació de la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant
la retallada del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i
desfavorides de Catalunya.

6.

Proposta d’aprovació de la moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament
de Catalunya

7.

Proposta d’aprovació de la moció de suport al banc d’ADN per les
identificacions dels desapareguts a la guerra civil.

8.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

9.

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:

1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinari del 8 d’octubre
de 2015.

En relació a l’Acta de la sessió del ple ordinari del 8 d’octubre de 2015, de la qual no es dóna
lectura atès que els regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat tramesa
juntament amb la convocatòria.
L’acta s’aprova per UNANIMITAT dels membres assistents, a la qual tots i totes donen llur
conformitat.

2.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple extraordinària del 25 de
novembre de 2015.

En relació a l’Acta de la sessió del ple extraordinària del 25 de novembre de 2015, de la qual no
es dóna lectura atès que els regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat tramesa
juntament amb la convocatòria, aquesta s’aprova per UNANIMITAT dels membres assistents, a
la qual tots i totes donen llur conformitat.

3.

Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats 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 142 de 9 d’octubre
de 2015

DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 15/2015/LU
D’OBRES MENORS A L’HABITATGE DEL CARRER MAJOR NÚMERO 5

Decret nº 143 de 9 d’octubre
de 2015

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS
DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 15/2015/LU

Decret nº 144 de 12 d’octubre
de 2015

D’AUTORITZACIÓ D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ SOBRE BÉ DEMANIAL
DEL CAMÍ MUNTANYES

Decret nº 145 de 13 d’octubre
de 2015

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS LOCALS DE
L’AUTORITZACIÓ D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ SOBRE BÉ DEMANIAL
DEL CAMÍ MUNTANYES

Decret nº 146 de 13 d’octubre
de 2015

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES DE
SETEMBRE DE 2015 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES
VIGENT

Decret nº 147 de 20 d’octubre
de 2015

DE LIQUIDACIÓ DE TAXA DE SEPULTURA AL CEMENTIRI MUNICIPAL
2/2015

Decret nº 148 de 26 d’octubre
de 2015

DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS
A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – EXERCICI 2015
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Decret nº 149 de 26 d’octubre
de 2015

DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES PER GEPEC
SOBRE TORRE DE MEDICIÓ EÒLICA

Decret nº 150 de 27 d’octubre
de 2015

DE LIQUIDACIÓ DE TAXA DE SEPULTURA AL CEMENTIRI MUNICIPAL
3/2015
D’APROVACIÓ LIQUIDACIO DE IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR SOBRE ELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
1/2015/IIVTNU

Decret nº 151 de 27 d’octubre
de 2015
Decret nº 152 de 3 de
novembre de 2015

D’APROVACIÓ DE LOCAL ELECTORAL I D’ESPAIS PER A LA
REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA ELECTORAL A LES ELECCIONS A
LES CORTES GENERALES 2015

Decret nº 153 de 3 de
novembre de 2015

DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 19/2015/LU
D’OBRES MENORS A L’HABITATGE DEL CARRER MAJOR NÚMERO 21

Decret nº 154 de 3 de
novembre de 2015

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS
DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 19/2015/LU
DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 20/2015/LU
D’OBRES MENORS A L’HABITATGE DEL CARRER SOLDEVILA
NÚMERO 5

Decret nº 155 de 3 de
novembre de 2015
Decret nº 156 de 3 de
novembre de 2015
Decret nº 157 de 3 de
novembre de 2015
Decret nº 158 de 3 de
novembre de 2015
Decret nº 159 de 5 de
novembre de 2015

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS
DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 20/2015/LU
DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 21/2015/LU
D’OBRES MENORS A L’HABITATGE DE LA PLAÇA SANT ISIDRE
NÚMERO 3
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS LOCALS
DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 21/2015/LU
PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE
L’ADMINISTRACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS
GENERALS 2015

Decret nº 160 de 5 de
novembre de 2015

DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ
DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A LES ZONES DE BANY
(SOCORRISTES PISCINA) - CONVOCATÒRIA 2015

Decret nº 161 de 5 de
novembre de 2015

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES
D’OCTUBRE DE 2015 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES
VIGENT

Decret nº 162 de 5 de
novembre de 2015

RESOLUCIÓ DE CADUCITAT DE L’EXPEDIENT 10/2015/LU DE
LLICÈNCIA D’OBRES AL CARRER LA FONT 2

Decret nº 163 de 12 de
novembre de 2015

DE REQUERIMENT DE DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA - Expedient: 5/2015/IIVTNU

Decret nº 164 de 12 de
novembre de 2015
Decret nº 165 de 12 de
novembre de 2015
Decret nº 166 de 12 de
novembre de 2015

DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE
PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS - CONVOCATÒRIA 2015
DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D’ACTIVITATS
ADREÇADES A PERSONES JOVES - CONVOCATÒRIA 2015
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA 2/2015/TOVP
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Decret nº 167 de 12 de
novembre de 2015
Decret nº 168 de 13 de
novembre de 2015
Decret nº 169 de 13 de
novembre de 2015
Decret nº 170 de 13 de
novembre de 2015
Decret nº 171 de 18 de
novembre de 2015
Decret nº 172 de 18 de
novembre de 2015
Decret nº 173 de 19 de
novembre de 2015
Decret nº 174 de 20 de
novembre de 2015

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA 3/2015/TOVP
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PER ÚS TEMPORAL O
ESPORÀDIC D’EQUIPAMENT MUNICIPAL - 1/2015/TAXAUTEM
D’APROVACIÓ LIQUIDACIO DE IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR SOBRE ELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
2/2015/IIVTNU
DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE, AJUTS A LA XARXA VIÀRIA – CONVOCATÒRIA 2015
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA 4/2015/TOVP
RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
D’OBRES MAJORS AL CARRER BARCELONETA NÚMERO 15
CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI
MUNICIPAL 13/2015
D’APROVACIÓ LIQUIDACIO DE IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR SOBRE ELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
4/2015/IIVTNU

Decret nº 175 de 20 de
novembre de 2015

DE RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚMERO 22/2015/LU
D’OBRES MENORS A L’IMMOBLE DEL CARRER BURGUERA NÚM. 20

Decret nº 176 de 20 de
novembre de 2015

D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE ICIO I ALTRES TRIBUTS DE LA
LLICÈNCIA URBANÍSTICA 22/2015/LU
DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER LA GESTIÓ, FUNCIONAMENT I
MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ CONVOCATÒRIA 2015

Decret nº 177 de 20 de
novembre de 2015
Decret nº 178 de 24 de
novembre de 2015

PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL ANUALITAT 2016 PER AL PROJECTE DE
“REMODELACIÓ DEL CARRER LES ERES”

Decret nº 179 de 26 de
novembre de 2015

ARXIVAMENT PER DESISTIMENT DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
D’OBRES MAJORS - EXPEDIENT 16/2015/LU
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE FACTURES GENERADES AL MES DE
NOVEMBRE DE 2015 PER APLICAR AL PRESSUPOST DE DESPESES
VIGENT

Decret nº 180 de 30 de
novembre de 2015
Decret nº 181 de 30 de
novembre de 2015

APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA DETALLADA I CARTOGRÀFICA
DE “MILLORA DE VIALS ESTRATÈGICS PER A L’EXTINCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS AL MUNICIPI DE PRADELL DE LA TEIXETA”

Decret nº 182 de 2 de
desembre de 2015
Decret nº 183 de 2 de
desembre de 2015
Decret nº 184 de 3 de
desembre de 2015
Decret nº 185 de 11 de
desembre de 2015

D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
D’ALTA INICIAL D’HABITANT AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
D’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2016
APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL 14/2015
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4.

Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2016

Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2016, 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.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

APROVAR inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2016 que, resumit per
capítols que l’integren, és el següent:

RESUM D'INGRESSOS PER CAPITOLS
CAPITOL 1

IMPOSTOS DIRECTES

81.750,00 €

CAPITOL 2

IMPOSTOS INDIRECTES

4.000,00 €

CAPITOL 3

TAXES I PREUS PÚBLICS

76.870,00 €

CAPITOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

113.301,00 €

CAPITOL 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

8.200,00 €

CAPITOL 6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

CAPITOL 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPITOL 8

ACTIUS FINANCERS

-

CAPITOL 9

PASSIUS FINANCERS

-

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS - EXERCICI 2016

62.379,00 €

346.500,00 €

RESUM DE DESPESES PER CAPITOLS
CAPITOL 1

DESPESES DE PERSONAL

84.550,00 €

CAPITOL 2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

118.080,00 €

CAPITOL 3

DESPESES FINANCERES

6.500,00 €

CAPITOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.166,00 €

CAPITOL 5

FONS DE CONTINGÈNCIA

1.608,00 €

CAPITOL 6

INVERSIONS REALS

108.440,00 €

CAPITOL 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

-

CAPITOL 8

ACTIUS FINANCERS

-

CAPITOL 9

PASSIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016

23.156,00 €
346.500,00 €
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Segon.-

APROVAR la plantilla de personal i relació de llocs de treball que es detalla al
Pressupost 2016, i que és el següent:

PLANTILLA ORGÀNICA
1. PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Núm.
Places

DENOMINACIÓ PLACES
Funcionari d’habilitació
nacional
Secretaria - Intervenció

1

Grup
Classificació

Nivell de
Complement de
destí

Complement
específic

Situació

A1

22

Si

vacant

(agrupació)

2. PERSONAL LABORAL FIX
Núm.
llocs
1
1
1

DENOMINACIO PLACES
Oficial Administratiu
Cap de brigada
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

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL
Núm.
d’ordre

LLOC DE TREBALL

CATEGORIA PROFESSIONAL TIPUS CONTRACTE

1
2
3

Oficial administratiu
Cap de brigada
Peó de manteniment i neteja

Oficial administratiu (C1)
Oficial de 1a (C2)
Peó (AP)

indefinit
interí
indefinit

Tercer.-

APROVAR les Bases d’execució del Pressupost general de l’exercici 2016.

Quart.-

SOTMETRE a exposició pública durant el termini de QUINZE DIES HÀBILS,
mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis
municipal i tauler electrònic inserit a l’espai web municipal, per tal que s’hi puguin fer
reclamacions.

Cinquè.-

ESTABLIR que aquest acord es considerarà 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.

5.
Proposta d’aprovació de la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya
davant la retallada del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i
desfavorides de Catalunya.
L’alcaldia proposa l’aprovació de la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya, per donar suport
davant la retallada del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides de
Catalunya, i atès que el municipi de Pradell de la Teixeta és classificat per la Generalitat de
Catalunya com a municipi situat en zona de muntanya, moció que és aprovada per UNANIMITAT
dels membres assistents:
MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA RETALLADA DEL 48%
DELS AJUTS DEL 2014 A LES ZONES DE MUNTANYA I DESFAVORIDES DE CATALUNYA
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les desigualtats
estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió Europea. En aquest sentit
s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en quan a les
condicions naturals de producció, en particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables
a la pagesia d’aquestes zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en
les zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb
la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible deteriorament
d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la Unió Europea i l’existència
de condicions de vida i de treball amb handicaps afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria
manifestar amb el temps en l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la
viabilitat i poblament de zones la població de les quals depèn en bona mesura de l’economia
agrària.
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352 municipis
a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la
Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès,
la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de les comarques del Berguedà, la
Conca de Barberà, les Garrigues i la Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà,
l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany,
la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus
municipis. En l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de
muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya abasten una superfície de més de
260.000 hectàrees que corresponen a poc més de 5.000 explotacions agràries.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, va fer
una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en
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zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en disposar per primera
vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la
possibilitat de configurar aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR)
propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió de
Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del Parlament de Catalunya,
sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a “modificar el Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar els imports actuals de les
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de
muntanya als costos addicionals i les pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats
que planteja la producció agrària en aquestes zones”.
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va acordar amb el
conjunt de les organitzacions agràries més representatives de Catalunya, en el marc de la Taula
Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions compensatòries,
junt a la incorporació de joves i els ajuts a la modernització de les explotacions agràries siguin
prioritaris en la programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del
desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple del Parlament
de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-ne les prioritats” acordades a
l’esmentada Taula Agrària.
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels acords de
la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la pagesia professional
de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52%
dels ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les zones de
muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de Catalunya les
properes setmanes, per tot això el Ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta aprova, per
UNANIMITAT dels membres assistents:
Primer.INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de
Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de
les de muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en
aquestes mesures els propers anys.
Segon.NOTIFICAR l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta del
Parlament de que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a:
Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís
Presidenta del Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 BARCELONA
Honorable Sr. Jordi Ciuraneta i Riu
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614 - 08007 BARCELONA
Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta - 08038 BARCELONA
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6.
Proposta d’aprovació de la moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament
de Catalunya
L’alcaldia proposa l’aprovació de la moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya, que és aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents:
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la
següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una
àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no
subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat
català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer
efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies
la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular
del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la
sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble
en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés
de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica
que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta,
activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals
que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els
especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda
posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat
internacional.
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Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1.
Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el
futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics
d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
2.
Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur
govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de
l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament
adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que
permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3.
Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció
sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les
persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o
no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència
de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència
farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous
concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4.
Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de
l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa,
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei
orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria,
contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el
futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el
respecte de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
5.

Garantia de les llibertats públiques
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El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de
la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el
21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a
drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets
humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu
dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets
fonamentals esmentats.
6.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en
servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries
per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica
2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències
als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat
econòmica privada.
7.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur govern
ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
8.
Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015,
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9.
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el
conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es
pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons
dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en
moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de
crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
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Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la
banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb
finalitats socials.”
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal
Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant la
inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució.
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la Resolució
1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració política de suport a
l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí com a
constatació d’una aspiració democràtica d’una part important de la població de Catalunya.
Atesos aquests fets, el ple de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta adopta per UNANIMITAT dels
membres assistents els següents acords:
Primer.MANIFESTAR el ple suport de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de
la població del municipi.
Segon.TRAMETRE aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

7.
Proposta d’aprovació de la moció de suport al banc d’ADN per les
identificacions dels desapareguts a la guerra civil.
L’alcaldia proposa l’aprovació de la moció de suport al Banc d’ADN per les identificacions dels
desapareguts a la Guerra Civil, que és aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents:
MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D'ADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS
A LA GUERRA CIVIL
L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa per
identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur dels familiars dels
desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions de cossos es puguin
identificar de forma ràpida i fiable.
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a Barcelona
la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses comunes fetes
al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la identificació de les persones
desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de persones desaparegudes van prendre
consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars encara vius, cada cop
més grans i amb risc de desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de l'ADN i
mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts.
El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i es van
posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, per fixar les
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mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava
fent a d’altres països del món que han patit conflictes similars: http://dom.cat/5br.
El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les
Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es va forçar per
part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern el Banc d'ADN i la
modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació per
una àmplia majoria.
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars desapareguts
a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a través de Verkami. Amb el
micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per
ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de persones.
Per tot l'exposat anteriorment, el ple de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta adopta per
UNANIMITAT dels membres assistents, els següents acords:
Primer.-

MOSTRAR el suport institucional de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta a la
iniciativa del Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la
Guerra Civil.

Segon.-

PRENDRE el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans i
ciutadanes del municipi de Pradell de la Teixeta amb, com a mínim les mesures:

-

Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material
audiovisual i de difusió del Banc d'ADN.
L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el
municipi de Pradell de la Teixeta.
La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del
Banc d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts.
La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar
verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que els familiars que tinguin
desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha de servir per identificar els
cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar.

Tercer.INFORMAR d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de Catalunya, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del Banc d'ADN de Catalunya
que gestiona les Desaparicions Forçades del període 1936-1977.
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8.

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 15/2015/LU
aprovada en data 09/10/2015

Aprovació de la llicència urbanística d’obres menors número
15/2015/LU a l’habitatge del C/ Major número 5

Autorització número
18/2015/LU aprovada en data
12/10/2015

Aprovació d’autorització d’obres de pavimentació sobre bé
demanial de camí de la partida Muntanyes.

Llicència número 19/2015/LU
aprovada en data 03/11/2015

Aprovació de la llicència urbanística d’obres menors número
19/2015/LU a l’habitatge del C/ Major número 10

Llicència número 20/2015/LU
aprovada en data 03/11/2015

Aprovació de la llicència urbanística d’obres menors número
20/2015/LU a l’habitatge del C/ Soldevila número 5

Llicència número 21/2015/LU
aprovada en data 03/11/2015

Aprovació de la llicència urbanística d’obres menors número
21/2015/LU a l’habitatge del Pl. Sant Isidre número 3

Llicència número 22/2015/LU
aprovada en data 20/11/2015

Aprovació de la llicència urbanística d’obres menors número
22/2015/LU a l’habitatge del C/ Burguera. número 20

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent l’hora que
s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en dono fe.

L'alcaldessa,
MAR AMORÓS MAS

El Secretari-interventor acctal.,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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