ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 29 DE GENER DE 2010
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
29 de gener de 2010.
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
9.00 hores
9.45 hores

Assisteixen:
Il·lma. Sra. Marta Amorós Guallarte
Il·lma. Sra. Rosa Gairal Llaveria
Il·lm. Sr. Gerard cabré Vaqué
Il·lm. Sr. Sixte Bertran Amorós

Alcaldessa
Regidora
Regidor
Regidor

No excusa assistència:
Il·lma. Sra. Assumpció Cabré Cabré

Regidora

Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench
Ordre del dia:
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
2. Aprovar la sol·licitud de subvenció de retribucions a càrrecs electes, convocatòria 2010
3. Aprovar la sol·licitud de diverses subvencions de la Diputació de Tarragona, convocatòria
2010.
4. Aprovar la moció de desacord al cementiri nuclear d’Ascó.
5. Decrets i informes d’Alcaldia.
6. Precs i preguntes.
********************************

Seguidament es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
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1.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.

Es sotmet a aprovació l’acta del ple Ordinari de 19 de novembre de 2009, sense que es formuli cap tipus
d’observació, resulten aprovades per UNANIMITAT dels membres assistents.

2.

Aprovació de la sol·licitud de retribucions a càrrecs electes 2010.

Atesa la Resolució GAP/8/2010, de 5 de gener, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici
2010.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la Sol·licitud de compensació econòmiques a favor dels ajuntaments perquè
abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, convocatòria 2010.

Segon.-

Aprovar la elecció com a beneficiària de d’aquesta compensació econòmica per a l’any
2010, a la Sra. Marta Amorós Guallarte, Alcaldessa de l’Ajuntament.

Tercer.-

Aprovar una dedicació exclusiva del 100% i una retribució mensual bruta de 1.033,23 €.

Cinquè.-

Trametre aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques,
juntament amb la sol·licitud de compensació.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

3.

Aprovar la sol·licitud de diverses subvencions de la Diputació de Tarragona,
convocatòria 2010.
 Programes i activitats culturals
 Foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la demarcació de Tarragona
 Adquisició de béns mobles per a equipaments culturals i/o d’interès ciutadà de titularitat
municipal
 Obres de reforma, ampliació o millora dels equipaments culturals i/o d’interès ciutadà de titularitat
municipal
 Senyalització d’itineraris, equipaments i indrets d’interès cultural i/o ciutadà dels municipis
 Obres de consolidació d’edificis d’esglésies parroquials
 Realització d’actuacions d’educació ambiental
 Actuacions d'estalvi i eficiència energètica i foment de les energies renovables
 Creació, condicionament i/o adequació de parcs infantils i parcs de salut municipals
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 Instal·lació o adequació d’àrees de lleure i creació d’itineraris saludables
Sotmesa a votació la proposta de sol·licitar les subvencions descrites, s’aprova per unanimitat dels
membres assistents.

4.

Aprovar la Moció de rebuig a la possible instal·lació d’un “Almacén Temporal
Centralizado” (ATC) en el nostre municipi.

Atès que la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de desembre de 2004, va aprovar
per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que la gestió dels residus radioactius d’alta intensitat
procedents de les centrals nuclears espanyoles, fos gestionat a través d’un Almacén Temporal
Centralitzado (ATC),
Atès que, des de diferents fonts s’ha prioritzat la construcció de l’ATC en municipis amb centrals nuclears
o propers a aquestes instal·lacions,
Atès que el projecte COWAM, impulsat per l’AMAC, i amb el suport i participació del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), entre d’altres organismes i
institucions, ha estudiat quin seria el millor procediment per a la tria de l’emplaçament de l’ATC,
Atés que des d’ENRESA, en col·laboració amb el Govern de l’Estat, ha de desenvolupar els criteris
necessaris per la instal·lació a l’Estat espanyol de l’ATC, i que és qui en un futur gestionarà aquesta
instal·lació,
Atès que s’ha creat una comissió interministerial per a establir els criteris que ha de complir
l’emplaçament de l’ATC, i per tramitar les sol·licituds per acollir el futur ATC entre els possibles
interessats,
Atès que el municipi d’Ascó ja ha demanat per majoria del plenari del seu Ajuntament ser receptor de
l’ATC,
Atès que ENRESA ha reiterat que l’ATC no es podrà imposar a ningú,
Atès que el Govern de l’Estat i el propi President del Govern ha condicionat la instal·lació de l’ATC a que
hi hagi un ampli consens social a la zona on s’ubicaria,
Atès que Catalunya, amb tres centrals nuclears en funcionament i una central nuclear en fase de
desballestament, ja ha hipotecat greument el seu futur, assumint els riscos potencials dels residus
radioactius d’alta activitat des de l'inici del seu funcionament.
Atès que aquests residus d’alta activitat radioactiva tenen un gran potencial tòxic i suposen una amenaça
per la salut pública i el medi ambient, per a la qual no existeix cap solució tècnica satisfactòria enlloc del
món, i per tant amb una afectació i unes conseqüències que tocaran de ple del territori que l’aculli, així
com d’un ampli territori al seu voltant,
Atès la llarga vida d’aquests residus, que emetran radioactivitat durant desenes de milers d’anys, que fa
que s’hipotequi el territori, no ja per la nostra generació sinó per la de generacions futures del territori que
l’aculli,
Atès que ningú pot condicionar, d’aquesta manera tant crítica, el nostre futur i el dels nostres descendents
a tant llarg termini,
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Atès que 62 ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, i 7 Consells
Comarcals (Alt Camp, Baix Ebre, Baix Camp, Montsià, Ribera d’Ebre, Tarragonès, i Terra Alta), ja han
manifestat el seu rebuig a acollir l’ATC, aprovant aquesta mateixa moció,
Atès que el Parlament de Catalunya, va aprovar una resolució de total rebuig a la instal·lació d’un ATC a
les Terres de l’Ebre i enlloc de Catalunya,
El ple de l’Ajuntament de acorda,
Primer.- No presentar cap petició per acollir l’ATC (Almacén Temporal Centralizado) en el nostre municipi.
Segon.- Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC (Almacén Temporal Centralizado) en
el nostre municipi.
Tercer.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al Congreso de los
Diputados i al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio de l’Estat
espanyol, al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, a la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRESA), al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a la
Agrupación de Municipios en Areas con Centrales Nucleares (AMAC), Comissió Interministerial
Emplazamiento ATC, als Consells Comarcals de la Ribera d’Ebre, Priorat, Terra Alta, Baix Camp,
i Baix Ebre, i a tots els Ajuntaments del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat, Terra Alta i Ribera d’Ebre.
Així com al GEPEC - Ecologistes de Catalunya (qui recull totes les mocions aprovades)
Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.

5.

Decrets i informes d’Alcaldia.
2009
Decret 69 de 23 de novembre denegant llicència d'obres
Decret 70 de 18 de desembre d'acceptacio de subvencio d'actuació e-cataleg Diputació
Decret 71 de 21 de desembre d'aprovacio de certificacio i acta preus contradictoris
Decret 72 de 28 de desembre d'adjudicació PEIM INVERSIO 2009
2010
Decret 1 de 15 de gener d'atorgament llicències d'obres
Decret 2 de 15 de gener ratificació paralització obres
Decret 3 de 22 de gener d'inici d'expedient liquidació pressupost 2008
Decret 4 de 22 de gener d’aprovació liquidació pressupost 2008
Decret 5 de 25 de gener de 2010 convocant ple ordinari
Decret 6 de 26 de gener convocant compte general 2008
Decret 7 de 27 de gener d'atorgament llicències d'obres

6.

Precs i preguntes.

No hi ha precs i preguntes
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 Secretària, en dono fe.
La Alcaldessa,
Marta Amorós Guallarte

La Secretària,
Corona Díaz Salsench
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