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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/2018 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de desembre de 2018 
Dia: 20 de desembre de 2018.    
Hora:  15:00 h  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Lourdes Aluja Matas, regidora 
Maria Antònia Cabré Barberà, regidora 
Gerard Cabré Vaqué, regidor 
Mar Amorós Mas, Alcaldessa  
Francesc Sans Vives, regidor 
Òscar Ruben Presa Virgili, Secretari interventor de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta. 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE DE DATA 02-11-
2018 I DE 14-12-2018 

2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
PER A L’EXERCICI 2019 

3.- PROPOSTA D'ACORD DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL AL CONSELL 
SOCIAL EN EL MARC DEL PROJECTE PECT PRIORAT «PRIORAT -MONTSANT – SIURANA, 
PAISATGE AGRÍCOLA DE MUNTANYA MEDITERRÀNIA» 
 
4.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS. 

5.- MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE 
SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM  
 

6.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 

 
7.-PRECS I PREGUNTES 
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE DE DATA 02-11-
2018 I DE 14-12-2018 

Atès que tots els regidors coneixen el redactat de les actes corresponents a la sessió ordinària de 
data 2 de novembre de 2018 i a la sessió extraordinària i urgent de data 14-12-2018, per haver-ne 
distribuït les mateixes amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels membres assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova les dues 
actes.  
 
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
PER A L’EXERCICI 2019 

  
 ANTECEDENTS 
 
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019. 
 
El secretari interventor ha emès l’informe favorable corresponent. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació del pressupost s’ha seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2019; el qual, resumit per capítols, és 
el següent: 
  
Pressupost d’ingressos 
 
Operacions corrents 
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1.Impostos directes 97.600,00 
2.Impostos indirectes 7.000,00 
3.Taxes i altres ingressos 75.700,00 
4.Transferències corrents 139.495,01 
5.Ingressos patrimonials 6.050,00 
 
 
 
Operacions de capital 
 

6.Alienació d’inversions reals 0,00 
7. Transferències de capital 156.832,22 
8.Actius financers 0,00 
9.Passius financers 0,00 
 
Total ingressos  482.677,23 euros 
 
Pressupost de despeses 
 
Operacions corrents 
 

1.Despeses de personal 124.518,19 
2.Despeses en béns corrents i serveis 171.304,59 
3.Despeses financeres 200,00 
4.Transferències corrents 7.634,71 
 
Operacions de capital 
 

6.Inversions reals 179.019,74 
7.Transferències de capital 0,00 
8.Actius financers 0,00 
9.Passius financers 0,00 
 
Total despeses 482.677,23  euros 
 
2. Aprovar les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal. 
 
3. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i 
al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran presentar-hi reclamacions.  
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4.L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions 
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els 
seus punts els anteriors acords. 

3.- PROPOSTA D'ACORD DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL AL CONSELL 
SOCIAL EN EL MARC DEL PROJECTE PECT PRIORAT «PRIORAT -MONTSANT – SIURANA, 
PAISATGE AGRÍCOLA DE MUNTANYA MEDITERRÀNIA» 

 
El Consell Comarcal del Priorat està executant el projecte PECT PRIORAT «Priorat-Montsant-
Siurana, paisatge agrícola de muntanya mediterrània». 
 
En el marc d'aquest projecte es contempla la creació d'una estructura de governança que garanteixi 
la gestió coordinada, la presa de decisions conjuntes i l'assoliment de tots els objectius previstos. 
 
El Consell Comarcal del Priorat ha traslladat a aquest l'ajuntament l'acord del Ple de data 8 de 
novembre de 2018 de creació dels òrgans de governança del projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT PRIORAT). 
 
En aquest sentit, es contempla la creació del Consell Social i és, en aquest, que el Consell Comarcal 
del Priorat demana que es designi un representant municipal que formi part d'aquest òrgan. 
 
Per l'exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Designar a la Sra. Lourdes Aluja Matas, regidora de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta, 
com a representant de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta al Consell Social del projecte 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT PRIORAT). 
 
Segon.- Trametre certificació del present acord al Consell Comarcal del Priorat. 
 

Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els 
seus punts els anteriors acords. 
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4.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS 

 

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els 

innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, més de 

dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma clarament 

majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del 

món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets 

antidemocràtics. 

 

El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la 

repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir. La 

resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica 

i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític 

per la via de la repressió i dels tribunals de justícia.  

 

Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional 

Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del Govern de 

Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, 

Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el 

president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret 

viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira 

i Anna Gabriel. 

 

Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre de 

2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 

per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el proper 

mes de gener. 

 

Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i malversació, 

parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única 

violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols contra 

persones que únicament volien exercir el dret a vot. 

 

Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la voluntat de 

decidir el futur polític de Catalunya. 
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Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, i la 

presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització de la justícia per donar 

resposta al que és un conflicte polític.  

 

Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la situació 

catalana.  

 

Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat reflecteixen un 

caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes idees polítiques diferents 

a les dels que proclamen la ‘unidad de España’. 

 

Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a la 

ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se democràticament 

no constitueix cap tipus de delicte.  

 

El Ple de la corporació de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta demana l’adopció dels següents: 

ACORDS 

 

PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de l’Estat 

als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 de l’octubre de 

2017. 

 

SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i d’un relat 

inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 

 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de la 

realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i 

manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 

 

QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de les 

persones exiliades.  

 

CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per part de 

l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones exiliades.  

 

SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern 

de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del 
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Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). 

També a l’ACM i a l’AMI. 

 
Sotmesa a votació la moció, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament l’aprova 

en tots els seus punts.  

5.- MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE 
SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM  
 

Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i injustificat, des 
del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies, dels representants del Govern de Catalunya, el 
vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, 
Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el 
president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret, 
Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la persecució judicial de tots aquells 
que van voler posar les urnes al servei de la ciutadania. 
 
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó preventiva totalment 
indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la presumpció d’innocència, els drets 
polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics.  Aquesta vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem 
i de l’Audiència Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van 
promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de 2017. 
 
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren els seus drets 
com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional,  dels 
quals tots han estat acceptats però cap ha estat resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit 
pel Constitucional contra l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència Nacional es va 
presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, 
allargant deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal 
Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de presó provisional han de gaudir de 
tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 dies. 
 
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca bloquejar la 
possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en concret al Tribunal 
Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el dissabte 1 de desembre els presos polítics, 
Jordi Sánchez i Jordi Turull, i dos dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de 
fam des de la presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació judicial 
i la vulneració dels seus drets civils i polítics. 
 
Amb tots aquests motius i antecedents, l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, ACORDA:  
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PRIMER.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i empresonades, pel 
referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment injustificada que  vulnera el dret a la 
presumpció d’innocència i el dret a la llibertat. 
 
SEGON.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos només 
busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea per endarrerir la seva posada 
en llibertat.  
 
TERCER.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona acusada, 
que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui injustificadament. Demanem 
una justícia imparcial i que respecti els drets civils.  
 
QUART.- Manifestar la voluntat de contribuir a impulsar accions que amplifiquin les seves peticions 
de forma cívica i pacífica. 
 
CINQUÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per tal que 
facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves reivindicacions legítimes. 
 
SISÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc democràtic 
i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l’Estat. 
 
SETÈ.- Exigir, una vegada més, l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i 
exiliades que són perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-
se en el dret a decidir, internacionalment reconegut.  
 
VUITÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al 
Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al 
Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI). 
 
Sotmesa a votació la moció, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament l’aprova 

en tots els seus punts.  
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6.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 

 

Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia que han estat dictats que van des del número 140/2018   
de data 31-10-2018 fins al número 159 de data 17-12-2018, restant-ne assabentats la totalitat dels 
regidors assistents tota vegada que han disposat de la documentació integrant del present punt de 
l’ordre del dia amb l’antelació legalment exigida: 
 

Decret 140/2018 de 31/10/2018 Baixa persona autoritzada Caixabank SA 
Decret 140bis/2018 de 31/10/2018 Inici expedient reconeixement 

extrajudicial crèdit 
Decret 141/2018 de 07/11/2018  Permuta nínxol J.M.V. 
Decret 142/2018 de 07/11/2018 Aprovació Pla de seguretat i salut camí 

del Barranquet 
Decret 143/2018 de 12/11/2018 Pagament factures 2ona quinzena 

d’octubre 
Decret 144/2018 de 12/11/2018 Unificació i baixa rebuts L.T. Església, 3 
Decret 145/2018 de 14/11/2018 Sol.licitud prorroga subvenció vestidors 
Decret 146/2018 de 15/11/2018 Comunicació obres i liquidació tributs, 

Vallets, 7 
Decret 147/2018 de 16/11/2018 Pagament factures 1era quinzena 

novembre 
Decret 148/2018 de 21/11/2018 Resposta Síndic Greuges recomanacions 

consum tabac en instal.lacions municipals 
Decret 149/2018 de 22/11/2018  Pròrroga actuació camí Barranquet 
Decret 150/2018 de 22/11/2018 Pagament nòmines novembre 
Decret 151/2018 de 26/11/2018 Ampliació termini licitació Bar 
Decret 152/2018 de 30/11/2018 Amortització préstec Caixabank 
Decret 153/2018 de 30/11/2018 Resolució contracte Bar-Cafeteria 
Decret 154/2018 de 04/12/2018  Pagament factures segona quinzena de 

novembre 
Decret 155/2018 de 07/12/2019 Inici expedient pressupost exercici 2019 
Decret 156/2018 de 12/12/2018 Convocatòria Ple 14-12-2018 
Decret 157/2018 de 17/12/2018 Sotmetre Pressupost 2019 al Ple 
Decret 158/2018 de 17/12/2018 Pagament factures primera quinzena de 

desembre 
Decret 159/2018 de 17/12/2018 Convocatòria Ple 20-12-2018 
 
Resten assabentats tots els regidors de la relació adjunta de Decrets. 
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7.-PRECS I PREGUNTES 

 
No es formulen precs ni preguntes. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores  
trenta-nou minuts, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
L’Alcaldessa      El Secretari-Interventor   
     
 
 
 
 
 
Mar Amorós Mas     Òscar Ruben Presa Virgili 
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