ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 14 DE GENER DE 2013
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 1/2013
Dilluns 14 de gener del 2013
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
17.43 hores
18.20 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
Excusa la seva assistència: Sr. Francesc Sans Vives, regidor
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 20 de desembre de 2012.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats.
3. Proposta d’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable per al

desenvolupament d’una zona d’equipaments comunitaris a les parcel·les 19849-19, 1984925 i 136 del polígon 14 del terme municipal de Pradell de la Teixeta

4. Proposta d’aprovació provisional del Reglament regulador del protocol i dels honors de

l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.

5. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
6. 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 20 de desembre
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 20 de
desembre 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 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 1, de 4 de SOL·LICITUD D’INFORME PER A L’ELABORACIÓ D’UN REGLAMENT
gener de 2013
REGULADOR DEL PROTOCOL I DELS HONORS DE L’AJUNTAMENT

DE PRADELL DE LA TEIXETA

Decret nº 2, de 7 de SOL·LICITUD D’INFORME PERICIAL PER A LA TRAMITACIÓ DE
gener de 2013
L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER AL SISTEMA D’EXECUCIÓ
DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SÒL NO URBANITZABLE
Decret nº 3, de 7 de SOL·LICITUD D’INFORME JURÍDIC A SECRETARIA PER A L’APROVACIÓ
gener de 2013
PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SÒL NO
URBANITZABLE PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA ZONA
D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS
Decret nº 4, de 11 de PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE PLA ESPECIAL
gener de 2013
URBANÍSTIC EN SÒL NO URBANITZABLE PER AL DESENVOLUPAMENT
D’UNA ZONA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS A LES PARCEL·LES 1984919, 19849-25 I 136 DEL POLÍGON 14 DE PRADELL DE LA TEIXETA
Decret nº 5 de 11 de D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
gener de 2013
ORDINARI MUNICIPAL 1/2013

3. Proposta d’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic en sòl no
urbanitzable per al desenvolupament d’una zona d’equipaments comunitaris a les
parcel·les 19849-19, 19849-25 i 136 del polígon 14 del terme municipal de Pradell de
la Teixeta
Atès que el ple ordinari núm.13/2012 de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, en la sessió del
dia 29 de novembre de 2012 va acordar l’aprovació inicial del Pla Especial urbanístic en sòl no
urbanitzable per al desenvolupament d’una zona d’equipaments comunitaris a les parcel·les
19849-19, 19849-25 i 136 del polígon 14 del terme municipal de Pradell de la Teixeta.
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L’acord inicial ha estat exposat al públic mitjançant el tauler d’anuncis municipal, l’espai web
municipal (http://www.pradelldelateixeta.cat a l’apartat Tauler d’anuncis), i al Butlletí Oficial de la
Província, per un termini de un mes, d’acord amb el que estableix l’article 85.1 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat
pel Decret 3/2012, de 22 de febrer (TRLUC), i no s’ha presentat cap reclamació ni suggeriment.
Que d’acord amb d’acord amb el que estableix l’article 85.1 del TRLUC, i l’article 92.2 del Decret
305/2006 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, s’han rebut els informes sectorials i jurídics
preceptius, en temps i forma.
Que d’acord amb el requeriment que estableix l’informe rebut dels Serveis Territorials a
Tarragona del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, és necessari introduir
una modificació a l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic, per incorporar la totalitat de la
finca cadastral 136 del polígon 14 a l’àmbit del Pla especial.
Que s’han detectat errors materials en la qualificació urbanística de l’equipament esportiu, en
què el Pla especial aprovat inicialment manté la clau E4, quan el sistema d’equipaments
esportius és la clau E5. Així doncs, queden modificats els apartats del PEU número 3.3.1, 4.1 i el
plànol O2, on hi posa E4, hi ha de posar E5, corregint així l’error material del redactat aprovat
inicialment.
De conformitat amb l’article 85 del TRLUC, aquesta Alcaldia proposa al ple l’aprovació
provisional del citat Pla especial urbanístic, amb l’adopció dels següents acords:
Primer.Segon.-

Tercer.Quart.-

Aprovar la modificació del redactat inicial del Pla especial urbanístic per incorporar
la totalitat de la finca cadastral 136 del polígon 14, d’acord amb el que estableix
l’informe tècnic del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Aprovar la modificació del redactat inicial del Pla especial urbanístic per introduir els
canvis detectats per un error material en la qualificació urbanística del sistema
d’equipaments, per canviar la clau E4 dels apartats 3.3.1, 4.1 i al plànol O2, per la
clau E5 d’equipaments esportius.
Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic en sòl no urbanitzable per al
desenvolupament d’una zona d’equipaments comunitaris a les parcel·les 19849-19,
19849-25 i 136 del polígon 14 del terme municipal de Pradell de la Teixeta.
Trametre el contingut de l’acord esmentat, juntament amb l’expedient de què porta
causa, al Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, per tal que es procedeixi a l’aprovació definitiva per part de la
Comissió d’Urbanisme de Tarragona.

Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.
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4. Proposta d’aprovació provisional del Reglament regulador del protocol i dels
honors de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
Atès que aquest ajuntament no disposa de cap ordenança reguladora del protocol i dels honors,
aquesta Alcaldia proposa aprovar inicialment el Reglament regulador del protocol i dels honors
de Pradell de la Teixeta.
Aquesta votació es proposa de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El secretari interventor ha elaborat informe jurídic sobre l’aprovació d’aquest reglament regulador,
que és favorable en l’aprovació inicial d’aquesta figura reguladora.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar inicialment el Reglament regulador del protocol i dels honors de Pradell
de la Teixeta.

Segon.-

Sotmetre el redactat a informació pública per un termini de trenta dies, per tal
que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments. Quan no
s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les
ordenances fiscals reguladores aprovades inicialment, es publicaran al Butlletí
Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.

Tercer.-

Publicar el present acord inicial al Butlletí Oficial de la Província, al taulell
d’anuncis municipals i a l’espai web municipal.

REGLAMENT REGULADOR DEL PROTOCOL I DELS HONORS DE L'AJUNTAMENT
DE PRADELL DE LA TEIXETA
TITOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic i el procediment general d’actuació de
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, en relació amb el protocol i la concessió dels títols honorífics
municipals.

Article 2. Naturalesa Jurídica

Es redacta a l’empara del que disposen els articles 189 a 191 del Reglament d’organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, i té naturalesa especial.
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TÍTOL PRIMER.
DEL PROTOCOL I CERIMONIAL
Article 3. Tractament protocol·lari

L’alcalde de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, d’acord amb l’article 169 de la Llei 8/1987,
ostentarà el tractament d’Il·lustríssim/a Senyor/a, i la resta de membres de la Corporació el de
senyor o senyora.

Article 4. Dels símbols

La bandera de Pradell de la Teixeta està formada per l’escut de Pradell de la Teixeta, format per
una estrella de vuit puntes de color atzur i plata, col·locat en el centre d’un fons de color daurat, tal
com figura en el document adjunt.

Article 5. Ús dels símbols municipals

L’ús de l’escut del municipi és privatiu de l’ens local. Les entitats privades i els particulars poden fer
ús de l’escut amb autorització expressa de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.

TÍTOL SEGON.
DELS NOMENAMENTS HONORÍFICS
Article 6. Títols honorífics

Els honors que l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta pot conferir per premiar mèrits especials o
serveis extraordinaris prestats al municipi, són els següents:
- Títol de Fill/a Predilecte de Pradell de la Teixeta
- Títol de Fill/a Adoptiu/iva de Pradell de la Teixeta

Article 7. Naturalesa jurídica

Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter exclusivament honorífic,
per la qual cosa no atorguen cap dret de caire administratiu o econòmic.

Article 8. Títol de Fill/a Predilecte

El títol de Fill/a Predilecte del municipi de Pradell de la Teixeta únicament podrà recaure en
persones físiques nascudes a Pradell de la Teixeta, que hagin destacat per les seves qualitats
humanes o mèrits personals en qualsevol aspecte de la vida, trajectòria personal o professional,
de les quals mereixin consideració i agraïment oficial, per haver destacat de forma extraordinària i
amb indiscutible repercussió pública en la realització d’activitats que hagin redundat en benefici del
municipi.

Article 9. Títol de Fill/a Adoptiu/va

El títol de Fill/a Adoptiu/iva, d’igual categoria que el títol anterior, es podrà atorgar a les persones
físiques que, sense haver nascut al municipi de Pradell de la Teixeta, tinguin amb aquest una
vinculació continuada per la seva reiterada i eficaç labor i reuneixin les condicions exigides en
l’article anterior.

Article 10. Règim jurídic dels títols de Fill/a Predilecte o Fill/a Adoptiu/va

Tant el títol de Fill/a Predilecte com el de Fill/a Adoptiu/iva podran ser concedits a títol pòstum,
sempre que la persona hagi tingut els mereixements abans esmentats.
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Article 11. Acreditació dels nomenaments honorífics

La persona a favor de la qual s’acordi concedir qualsevol dels títols anteriors tindrà dret a rebre un
Diploma acreditatiu que contindrà la data de l’acord, l’escut municipal i la inscripció de Fill/a
Predilecte o la de Fill/a Adoptiu/iva, segons sigui el cas.

Article 12. Altres Distincions Honorífiques.

El Ple de la Corporació podrà designar una via pública o instal·lació municipal amb el nom d’una
persona vinculada al municipi, reconeixent així, mèrits especials o serveis extraordinaris.

Article 13. Inici de l’expedient

L’inici de la instrucció de l’expedient s’aprovarà per decisió de l’Alcaldia o per acord de ple, a
instància de qualsevol dels grups polítics amb representació municipal.
L’acord haurà d’incloure el nomenament d’un regidor que actuarà d’instructor. Actuarà de secretari
el de la corporació.
L’instructor haurà de recopilar tots els mèrits que reuneixi la persona proposada i també els
oportuns justificants. Amb aquesta finalitat podran col·laborar a petició de l’instructor totes aquelles
persones o entitats que estiguin capacitades.

Article 14. Exposició pública

Acabat l’expedient, aquest s’haurà d’exposar al públic mitjançant el tauler d’anuncis municipal
durant quinze dies naturals. En aquest termini tothom que ho desitgi podrà examinar l’expedient i
presentar-hi les al·legacions o suggeriments que estimi oportuns.

Article 15

Conclosos els treballs de l’instructor aquest lliurarà al Sr. Alcalde un informe detallat i raonat de les
seves propostes i de les seves actuacions.

Article 16. Acord de Ple

L’Alcalde elevarà la proposta al Ple. El corresponent acord s’haurà d’adoptar mitjançant votació
nominal i secreta, per majoria absoluta, tot i que l’objectiu és aconseguir el màxim consens.

Article 17. Lliurament

Acordada la concessió dels honors que recull aquest Reglament, l’Alcaldia assenyalarà el dia, lloc i
hora de l’acte de lliurament dels atributs o els documents representatius de les distincions
concedides.

ANNEX GRÀFIC
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5. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
No existeixen obres autoritzades en aquest període.

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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