ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 25 DE MARÇ DE 2013
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 3/2013
Dilluns 25 de març del 2013
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
13.10 hores
14.15 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 28 de febrer de 2013.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats i dels informes aprovats.
3. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i

drets a expropiar per a l’execució del Pla Especial Urbanístic en SNU 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.

4. Proposta d’aprovació de nomenament de fill adoptiu de Pradell de la Teixeta al Sr.

Xavier Amorós Solà.

5. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de

dones de la comarcal del Priorat 2012 – 2015, aprovat pel Consell Comarcal del Priorat.

6. Donar compte de l’informe d’avaluació del pressupost 2013 en compliment del que

estableix la Llei orgànica 2/2012 per als requisits de l’estabilitat pressupostària, límit
de despesa i nivell d’endeutament de la corporació.

7. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
8. 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 28 de febrer de
2013.
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 28 de
febrer de 2013.
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 19, de 4 de INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE TÍTOL DE
març de 2013
FILL ADOPTIU DE PRADELL DE LA TEIXETA A XAVIER AMORÓS SOLÀ
Decret nº 20, de 4 de D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGUERTAT I SALUT DE L’OBRA
març de 2013
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Decret nº 21, de 4 de D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SÒL,
març de 2013
SUBSÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA CORRESPONENT A ENDESA
ENERGIA XXI, S.L.U., PER A L’EXERCICI 2012
Decret nº 22, de 4 de D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SÒL,
març de 2013
SUBSÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA CORRESPONENT A ENDESA
ENERGIA, S.A.U., PER A L’EXERCICI 2012
Decret nº 23 de 4 de D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SÒL,
març de 2013
SUBSÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA CORRESPONENT A ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., PER A L’EXERCICI 2012
Decret nº 24, de 6 de D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SÒL,
març de 2013
SUBSÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA CORRESPONENT A VITOGAS
ESPAÑA S.A., PER A L’EXERCICI 2012
Decret nº 25, de 18 de DE RESOLUCIÓ D’ESCRIT D’AL·LEGACIONS CONTRA RESOLUCIÓ
març de 2013
D’EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA A LA
CONSTRUCCIÓ EN SNU SITUADA AL CARRER NOU S/N DE PRADELL DE
LA TEIXETA
Decret nº 26 de 18 de APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012
març de 2013

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

3. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la declaració de necessitat d’ocupació dels
béns i drets a expropiar per a l’execució del Pla Especial Urbanístic en SNU 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.
Per acord plenari de data 28 de febrer de 2013, s’aprovà inicialment i se sotmeté a informació
pública la relació detallada de béns i drets a expropiar en els procediments núm. 1/2013/EXP i
2/2013/EXP, per procedir a l’adquisició per expropiació forçosa dels béns immobles afectats per
l’àmbit del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per al desenvolupament d’una zona
d’equipaments comunitaris, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona de data 22 de febrer de 2013. La finalitat de l’adquisició és l’establiment d’una zona
d’equipaments comunitaris, que han estat declarats d’interès públic i social en el pla especial
urbanístic de referència.
Publicats els anuncis corresponents d’informació pública i notificat l’acord plenari als interessats,
no s’ha presentat cap al·legació ni oposició contra l’ocupació, segons s’acredita a l’expedient
mitjançant l’oportuna certificació de la Secretaria municipal.
Per tant, és procedent acordar l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a expropiar, i
declarar-ne formalment la necessitat d’ocupació, a l’efecte de l’expropiació forçosa.
De conformitat amb l’article 21 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa,
aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:
Primer.Aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar en els procediments
núm. 1/2013/EXP i 2/2013/EXP, que s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon.aprovada.

Declarar la necessitat d’ocupar els béns i drets inclosos a la relació abans

Tercer.Autoritzar la despesa corresponent a les indemnitzacions que es preveuen a la
relació abans aprovada, per un import de 20.493,22 Euros, amb càrrec a la partida
621.00/1/2013 del pressupost municipal vigent.
Quart.
Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, en un
termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquests acords, poden convenir amb
l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets i el termini de
desallotjament. Si en aquest termini l’Ajuntament no rep cap proposta o bé l’Ajuntament rebutja
les presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença i
continuarà el procediment expropiatori.
Cinquè.Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets
respecte a l’alienació dels quals no s’hagi aconseguit l’avinença segons l’apartat anterior,
mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents, un cop siguin ferms aquests acords.
Sisè.
Disposar que es publiquin aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’edictes municipal, i que així mateix siguin notificats personalment als interessats.
Sotmès a votació els acords resulten aprovats per UNANIMITAT dels membres assistents.
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4. Proposta d’aprovació de nomenament de fill adoptiu de Pradell de la Teixeta al
Sr. Xavier Amorós Solà.
En data 4 de març de 2013 s’aprovà per resolució d’Alcaldia la incoació de l’expedient de
proposta de concessió de títol de fill adoptiu de Pradell de la Teixeta al Senyor Xavier Amorós i
Solà, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament regulador del protocol i dels honors
de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Així mateix, i d’acord amb el citat precepte, es nomenà
com a instructor de l’expedient al regidor Joan Banús Masdeu, i com a secretari el de la
corporació municipal.
L’instructor de l’expedient recopilà tots els mèrits reunits per la persona proposada i també els
oportuns justificants, que es transcriuen a continuació:
L’escriptor Xavier Amorós i Solà, (Reus 1923) s’ha distingit com a poeta i prosista. Durant la
seva dilatada carrera, la seva poesia noucentista va derivar cap a un realisme històric, on
destaquen Enyoro la terra i Qui enganya, para.
Després d’una etapa de silenci, inicia la producció en prosa als anys 80, amb L’agulla en un
paller, El camí dels morts, Temps estranys I i II.
Juntament als seus mèrits com a poeta i escriptor cal destacar la defensa de la llengua i
cultura catalana, tot aquest historial cultural i catalanista el va fer ser guardonat amb la Creu
de Sant Jordi l’any 2004, així com el nomenament Doctor Honoris Causa per la Universitat
Rovira i Virgili.
Des de Pradell de la Teixeta, a part de tractar-se d’un escriptor compromès amb la seva terra
i la seva gent, és tracta d’un fill més del poble, els avis materns ho eren. Pradell és on ell
passà temporades durant la seva infantesa, unes temporades que el van marcar per a tota la
vida, alguns dels seus poemes reflecteixen el nostre entorn, i fragments de la seva prosa
descriuen aquelles vivències de joventut.
Al llarg de la seva vida mai a tingut un no per al poble, sigui per presentar un acte social,
recolzar als estudiants del poble en els seus treballs, publicitar diferents actes culturals, etc. A
més de no oblidar mai els seus orígens, detallant amb precisió la vida a Pradell de les seves
estades, sempre a tingut present Pradell, recordant a tothom que ell és fill de Pradell.
Per tots aquests fets i sentiments demano que s’anomeni a Xavier Amorós i Solà fill adoptiu
de Pradell de la Teixeta.
Pradell de la Teixeta, 6 de març de 2013
Joan Banús Masdeu
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta
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Havent publicat l’expedient a exposició pública en data 6 de març de 2013, mitjançant el tauler
d’anuncis municipal, durant quinze dies naturals, i sense haver-se presentat al·legacions o
suggeriments, l’Alcalde proposa al ple l’adopció del següent acord de conformitat amb el
Reglament regulador del protocol i dels honors,:
Primer.-

Nomenar Fill Adoptiu de Pradell de la Teixeta al Sr. Xavier Amorós i Solà.

Segon.Convocar l’acte de lliurament del Títol de Fill Adoptiu de Pradell de la Teixeta el
dia 6 d’abril de 2013, a la Sala polivalent de l’edifici de la Societat.
Sotmesa a votació nominal i secreta l’acord resulta aprovat per UNANIMITAT dels
membres assistents.

5. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Pla d’acció i desenvolupament de
polítiques de dones de la comarcal del Priorat 2012 – 2015, aprovat pel Consell
Comarcal del Priorat.
Atès que des del Consell Comarcal del Priorat s’ha vist la necessitat de protegir i donar suport al
col·lectiu de dones de la comarca.
Atès que les dones de la comarca pateixen majoritàriament les conseqüències de la desigualtat
d’oportunitats per raó de sexe i tenen més dificultats per accedir als recursos, juntament amb
l’existència d’una tradició agrícola comarcal remarcada on el paper de la dona és secundari en la
seva valoració social, malgrat ser cabdal per al funcionament de tot l’entramat dels diferents
municipis, i l’existència d’una difícil connexió vial entre els diferents municipis de la comarca que
dificulta la inserció laboral de les dones dels municipis.
Atès que aquesta necessitat s’ha vist reflectida en la realització d’un Pla d’acció i
desenvolupament de polítiques de dones, que el Consell Comarcal del Priorat ha dissenyat i que
ha estat aprovat en sessió plenària de data 7 de febrer de 2013.
En conseqüència, es proposa al Ple, l’adopció de la següent acord,
Primer.Aprovar l’adhesió al Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones de la
comarca 2012 – 2015 aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Priorat en sessió ordinària de 7
de febrer de 2013, i que figura com annex en el present acord.
Segon.Donar la màxima difusió de l’esmentat Pla a les diferents entitats relacionades
amb el col·lectiu de dones del municipi i donar total suport a les diferents accions proposades per
al seu desenvolupament.
Tercer.-

Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Priorat, als efectes oportuns.
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6. Donar compte de l’informe d’avaluació del pressupost 2013 en compliment del
que estableix la Llei orgànica 2/2012 per als requisits de l’estabilitat pressupostària,
límit de despesa i nivell d’endeutament de la corporació.
En virtut del que estableix l’article 10 del RD-Llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el Fons
per al finançament dels pagaments a proveïdors i en l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2105/2012, de
1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Presupostària i Sostenibilitat
Financera, es dóna compte al ple municipal de l’informe d’avaluació del pressupost 2013 en
compliment del que estableix la Llei orgànica 2/2012 per als requisits de l’estabilitat
pressupostària, límit de despesa i nivell d’endeutament de la corporació.

7. 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
01/2013 de 12-02-2013

Carrer Burguera, 5. Arrebossar 35 m2 de paret als baixos,
enrajolar 45 m2 al segon pis, retirar envà al primer pis i reparació
del bany.

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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