ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2011
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 5/2011
23 de setembre del 2011
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
13.15 hores
14.45 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Excusa l’assistència: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Secretaria intervenció:
Sr. Josep Guillén Viñas

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del 22 d’agost de 2011.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 61, 62, 63 i 64.
3. Aprovació, si s’escau, del projecte executiu de les obres incloses al PUOSC 2012, de
“Rehabilitació i ampliació del cementiri”.
4. Aprovació, si s’escau, del “Projecte de millora del servei de gestió de residus” que promou el
Consell Comarcal amb fons provinents del PUOSC 2011.
5. Designació de representant local al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària, depenent
del Departament d’Economia i Hisenda.
6. Aprovació, si s’escau, de la dissolució de l’agrupació de municipis formada per Porrera, la
Torre de Fontaubella i Pradell de la Teixeta pel sosteniment del lloc de secretariaintervenció, i trasllat de l’acord als municipis afectats.
7. Aprovació, si s’escau, de la moció en suport a l’escola catalana.
8. Aprovació pagament de factures pendents de pagament.
9. Donar compte de les llicències d’obres menors aprovades.
10. 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. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del 22 d’agost de 2011.
No es presenten objeccions a la redacció de l’acta de la sessió plenària anterior, i sotmesa a votació la
proposta, 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.
Decret núm. 61, de 20 d’agost, de sol·licitud d’informe
Decret núm. 62, de 8 de setembre, de sol·licitud de representació processal en judici contenciós
administratiu interposat per Eustaquio Morente.
Decret núm. 63, de 8 de setembre, de rescat de concessió de nínxols núm. 13, 1a i 2a fila.
Decret núm. 64, de 20 de setembre de 2011, d’inici del Compte General 2010.

3.

Aprovació, si s’escau, del projecte executiu de les obres incloses al PUOSC
2012, de “Rehabilitació i ampliació del cementiri”.

Vist el projecte executiu presentat i signat per l’enginyer Pedro Delmuns Allué, de projecte municipal de
“Rehabilitació i ampliació del cementiri”, a sol·licitud de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, per un
import pressupostat de 38.135,59 Euros que, després d’afegir-li el 18% de l’Impost sobre el Valor Afegit,
ascendeix a 45.000,00 Euros.
Atès que aquesta obra ha estat inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya anualitat 2012
(PUOSC 2012) del Departament de Governació i Relacions Institucionals, per la qual es disposa de
finançament i consignació pressupostària.
En compliment d’allò disposat en el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i articles 34 i 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, caldrà donar procediment d’exposició pública del
present projecte.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar el projecte d’obres presentat per l’enginyer Pedro Delmuns Allué, de “Rehabilitació
i ampliació del cementiri, per un import pressupostat de 38.135,59 Euros que, després
d’afegir-li el 18% de l’Impost sobre el Valor Afegit, ascendeix a 45.000,00 Euros.

Segon.-

Exposar al públic per un termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al BOP, per a general coneixement i als efectes que es pugui
examinar a la secretaria municipal i presentar les al·legacions que es creguin oportunes.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.
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4. Aprovació, si s’escau, del “Projecte de millora del servei de gestió de residus”

que promou el Consell Comarcal amb fons provinents del PUOSC 2011

Vista la tramesa del projecte executiu per part del Consell Comarcal del Priorat, del “Projecte de millora
del servei de gestió de residus” que promou el mateix ens, i inclòs en els fons provinents del PUOSC
2011, per un cost total de l’actuació de 17.599,38€.
El Secretari fa esment de la previsió de despesa per part d’aquest Ajuntament de la quantitat de 879,97€,
i subjecte al pressupost municipal del 2011.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el “Projecte de millora del servei de gestió de residus”.

Segon.-

Aprovar la partida de la despesa inclosa a inversió del Pressupost 2011, per la quantia de
879,97€.

Tercer.-

Traslladar l’acord a la Gerència del Consell Comarcal, per a la tramitació de les obres
previstes al projecte executiu.

Sotmès a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

5. Designació de representant local al Consell Territorial de la Propietat

Immobiliària, depenent del Departament d’Economia i Hisenda.

D’acord amb l’ordre EHA/2386/2007, l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta ha de nomenar un vocal al
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Tarragona.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Designar l’Alcalde, Sr. Miquel Cabré Just com a vocal representant de l’Ajuntament, i
nomenar com a suplent al regidor Sr. Francesc Sans Vives.

Segon.-

Notificar l’acord a la Secretaria del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de
Tarragona.

Sotmès a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

6.

Aprovació, si s’escau, de la dissolució de l’agrupació de municipis formada per
Porrera, la Torre de Fontaubella i Pradell de la Teixeta pel sosteniment del lloc
de secretaria-intervenció, i trasllat de l’acord als municipis afectats.

Vist que en el registre de la Direcció General de l’Administració Local, consta l’existència de l’agrupació
constituïda pels municipis de Porrera, la Torre de Fontaubella i Pradell de la Teixeta, pel sosteniment del
lloc de secretaria-intervenció.
Vist que en aquest Ajuntament no consta en el registre municipal la demanda ni sosteniment d’aquesta
agrupació.
Per part d’aquesta alcaldia es proposen els següents acords:
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Primer.-

La dissolució de l’agrupació de municipis formada per Porrera, la Torre de Fontaubella i
Pradell de la Teixeta, pel sosteniment del lloc de secretaria-intervenció, atenent a la falta
de justificació i inexistència de col·laboració intermunicipal en aquesta matèria.

Segon.-

Traslladar l’acord als municipis afectats, per tal que aprovin, si s’escau, dita resolució.

Tercer.-

Notificar l’acord a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya i al Consell Comarcal del Priorat.

Sotmesa a votació la proposta d’alcaldia, resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

7. Aprovació, si s’escau, de la moció en suport a l’escola catalana.
El regidor Joan Banús fa lectura del manifest presentat per la plataforma Som Escola, i que es presenta a
votació en forma de moció, el text que es transcriu a continuació:
MOCIÓ EN SUPORT A L'ESCOLA CATALANA
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentencies que qüestionen el català
com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per
una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un
ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model
d'escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys,
basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gracies al qual la
nostra societat gaudeix d'un nivell de cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules
han donat forca i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement
per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per
evidencies empíriques en l'informe PISA 2009 de l'OCDE, en el qual es constata
que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en
el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l'Estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents
àmbits socials i culturals, alhora que s'ha demostrat eficaç en l'acollida i la inclusió
social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a
mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament pren els acords següents:
Primer: Manifestar el rebuig a les sentencies del Tribunal Suprem espanyol i a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en
perill el sistema d'immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon: Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuar aplicant-lo en el dia a
dia, sense atendre aquestes sentencies ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer: Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb
aquestes sentencies i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el
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que diu la Llei d'Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i
d'aprenentatge en l'ensenyament.
Quart: Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la
plataforma Somescola.cat, impulsora d'aquesta iniciativa.
Sotmesa a votació la proposta de moció presentada, resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

8. Aprovació pagament de factures pendents de pagament.
Es procedeix a enumerar les factures pendents de pagament que seran efectuades immediatament.
S’aprova per UNANIMITAT.

9. Donar compte de les llicències d’obres menors aprovades.
Vist les llicències d’obra menor atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de les llicències
número 25 i 26.

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,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
977828004 - Fax: 977828200 - C/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

 Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - 

