ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 25 D’OCTUBRE DE 2012
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 12/2012
Dijous 25 d’octubre del 2012
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
17.40 hores
18.20 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 27 de setembre de 2012.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats.
3. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les Eleccions al Parlament de
Catalunya del 25 de novembre de 2012, d’acord amb els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica
5/1985.

4. Moció de suport a la resolució del Parlament de Catalunya (CiU, ERC, ICV, SI i DC) per
l’exercici del dret a l’autodeterminació.

5. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
6. 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 plenària del 27 de setembre de 2012.
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 27 de
setembre de 2012.
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 la Secretaria es procedeix a llegir els diferents Decrets d’Alcaldia que queden
enumerats a continuació, dels quals se’n dóna compte al Ple.
Núm. 43, de 2 d’octubre, d’aprovació de la documentació rebuda de l’expedient de primera ocupació de
l’edifici plurifamiliar del Carrer Major, 1
Núm. 44, de 3 d’octubre, d’atorgament de termini per a sol·licitar la pròrroga i modificació de la llicència
d’ús privatiu de les Escoles Velles i per aportar documentació de comunicació prèvia d’activitat de centre
docent.
Núm. 45, de 3 d’octubre, d’atorgament de termini per la subsanació dels incompliments del contracte de
servei de bar-restaurant de La Societat, previ a la resolució del contracte.
Núm. 46, de 5 d’octubre, d’aprovació de llicències d’obres menors.
Núm. 47, de 5 d’octubre, d’aprovació de local electoral i d’espais per a la realització de la campanya
electoral a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2012.
Núm. 48, de 15 d’octubre, d’aprovació de llicències d’obres menors.
Núm. 49, de 5 d’octubre, d’autorització d’ús privatiu de local municipal i liquidació de la taxa
corresponent.
Núm. 50, de 15 d’octubre, de sol·licitud d’informe tècnic per a la redacció d’al·legacions, recomanacions i
suggeriments a l’avantprojecte de la línia d’alta tensió de 400kV circuit Escatrón – Els Aubals – La Selva
– Entroncament E1 – La Secuita.
Núm. 51, de 16 d’octubre, d’aprovació de control específic i inicial de l’activitat ramadera ubicada al
polígon 13 parcel·la 18 de Pradell de la Teixeta.
Núm. 52, de 16 d’octubre, d’aprovació de control específic i inicial de l’activitat ramadera ubicada al
polígon 12 parcel·la 18 i polígon 14 parcel·la 169 de Pradell de la Teixeta.
Núm. 53, de 22 d’octubre, d’aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Ple ordinari municipal
12/2012.
Núm. 54, de 22 d’octubre, d’aprovació d’al·legacions i consideracions a l’avantprojecte de la línia d’alta
tensió de 400kV circuit Escatrón – Els Aubals – La Selva – Entroncament E1 – La Secuita.

3. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les Eleccions al
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012, d’acord amb els articles 25
i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985.
Atès que s’han convocat Eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012,
mitjançant Decret 104/2012, d’1 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya i
de la seva dissolució.
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

Atès que la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en el seu article 26, i
modificat per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, estableix que la formació de les meses
electorals és competència dels ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona.
El president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les
persones censades menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir
la titulació de Batxillerat o Formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de Graduat
Escolar o equivalent.
Per aquest motiu, es realitza el sorteig en la sessió plenària, que s’ha preparat mitjançant
programa informàtic, que de forma aleatòria selecciona, entre les persones que figuren al Cens
Electoral de Pradell de la Teixeta, la mesa electoral del municipi, que siguin majors de 18 anys i
menors de 70 i tinguin la titulació o estudis previstos a la llei. El resultat obtingut ha estat el
següent:
MESA ÚNICA – PRADELL DE LA TEIXETA: Plaça de Sant Isidre, 5
PRESIDENT: DAVID AGUILAR MORMENEO - 43406073J
1r VOCAL: JOSEP MARIA VAQUÉ BENET - 77831939P
2n VOCAL: ROSA NAVARRO FERNÁNDEZ
1r SUPLENT DE PRESIDENT: ELISABET AMORÓS JUST – 39921075K
2r SUPLENT DE PRESIDENT: MIRIAM TRENADO LUENGO - 53327529M
1n SUPLENT DE 1r VOCAL: GEMMA PIZARROSO CABRÉ – 39887502M
2n SUPLENT DE 1r VOCAL: JORGE VIDAL JORQUERA
1n SUPLENT DE 2n VOCAL: JOSÉ FRANCISCO BERTRAN VALL – 77833263K
2n SUPLENT DE 2n VOCAL: CRISTINA SANSIVENS CABRÉ – 39737314F

4. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la resolució del Parlament de
Catalunya (CiU, ERC, ICV, SI i DC) per l’exercici del dret a l’autodeterminació.
El Ple del Parlament, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012, aprova una Resolució amb el
contingut següent:
“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes polítiques
amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, afavorir el progrés
econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquest catalanisme ha volgut trobar
durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional al si de l’Estat espanyol mitjançant
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l’aportació d’estabilitat econòmica i regeneració en les formes de Govern, a canvi del
reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i un cert nivell d’autogovern, diferent en
funció del període històric. Hi ha hagut, també des del catalanisme, una proposta que ha
plantejat una redefinició complerta de l’Estat espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la
unió voluntària de diferents nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla d’igualtat.
Igualment, ja des dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de l’Estat
propi, entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya trobaria un marc de relació
estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de la Península Ibèrica i d’Europa.
En els darrers trena anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el seu
progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment democràtic a
través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits respecte a la situació
viscuda sota el franquisme, el balanç d’aquest període és clarament insuficient de cara als reptes
de futur que tenim com a societat. Les propostes d’acord que han significat els estatuts
d’autonomia de 1979 i 2006, la col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i a l’euro, la
contribució a la modernització econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara
voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern –expressada amb les continuades
invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la Sentència del tribunal
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels compromisos continguts
en els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en infraestructures molt
menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i l’assetjament contra la llengua
i la cultura catalanes i un dèficit fiscal continuat durant aquest període equivalent anualment al
8% de la creació de riquesa que avui posa en perill la cohesió social i el progrés econòmic.
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a una part
important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i polítics a proposar nous
escenaris de futur. Disposar d’un Estat propi, tant dependent o independent com la resta d’Estats
europeus, que tingui per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i cultural dels ciutadans
de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició, és vist avui com una necessitat
inajornable per una part creixent de la ciutadania de Catalunya. El passat 11 de setembre, més
d’un milió i mig de catalans i catalanes va protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple
de civisme i de compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De forma molt massiva els
manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que Catalunya esdevingui
<<un nou Estat d’Europa>> i van recollir un anhel que, en aquests moments, és compartit per
una part molt important de la societat catalana, que reclama que el nostre país assoleixi de
l’instrument d’un Estat; eina imprescindible per fer front als reptes de la nostra societat.
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb plena llibertat el
seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques parlamentàries i pel
President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre de 1989, el Parlament de
Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al dret a l’autodeterminació; i,
igualment, va expressar la possibilitat <<d’incrementar les cotes d’autogovern fins allà on cregui
convenient i, en general, adequar la regulació dels drets nacionals a les circumstàncies de cada
moment històric>>.
Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tant significativa,
s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la ciutadania sobre la
possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa.
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Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent:
Resolució
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme èxit
aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de Barcelona, sota
el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”.
2.- El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una part molt
important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de l’Estat espanyol per
poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres aspiracions nacionals, a la nostra
voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com a nació. Però els intents d’encaix de
Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense recorregut,
Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir.
3.- És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí,
constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu
futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment
democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies.
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents socials i
econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés
democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la Unió
Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar en un
marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència democràtica i
sense coaccions de cap mena.
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui determinar
lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una consulta prioritàriament
dins la propera legislatura.
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal l'adopció dels
acords següents:
Primer.-

Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 de
setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de
Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català.

Segon.-

Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.

Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.
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5. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
Vistes les llicències urbanístiques atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de les
llicència d’obres menors aprovades, que es relacionen a continuació:
Llicència ICIO número
23/2012
Llicència ICIO número
24/2012
Llicència ICIO número
25/2012 i TOVP 4/2012
Llicència ICIO número
26/2012
TOVP 007/2012

Carrer de la Font, nº 12. Enrajolar el pis de l’habitatge familiar
Carrer de Dalt, nº 20. Col·locació d’un plat de dutxa i obres de
fontaneria i adequació sanitàries.
Carrer Soldevila nº 17. Reparació de la façana
Carrer Soldevila nº 7. Repicar i sanejar les parets interiors de
pedra en mal estat, repassar i remarcar amb morter de ciment.
Ocupació via pública venda ambulant, diumenge 11 de
novembre de 2012

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,

El Secretari-interventor,

MIQUEL CABRÉ JUST

JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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