
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió ordinària Ple 18 de febrer de 2021
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta

PleÒrgan: 
OrdinàriaCaràcter: 

Lourdes Aluja MatasPresident/a: 
Oscar-Ruben Presa VirgiliSecretari/ària: 

18 de febrer de 2021Dia: 
15:07Hora d'inici: 

Sala de plensLloc: 

Assistents:

Sra. Antonia Cabré Barberà (Junts per Pradell)
Sr. Josep Mª Durán Rovira (Junts per Pradell)

Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, la presidència obrí la sessió.

ACORDS

 1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES LES SESSIONS DEL PLE ORDINARI DE
 DATA 21-12-2020 I DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE DATA 21-01-2021

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 21-12-20201. 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 21 de desembre de 2020, de
la qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’
una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
 
Sotmesa, doncs, l'esborrany de l'acta a aprovació, és aprovada per unanimitat dels regidors
presents.

SESSIÓ PLE EXTRAORDINARI I URGENT 21-01-20212. 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de data 21 de gener de
2021, de la qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores
disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.



 
Sotmesa, doncs, l'esborrany de l'acta a aprovació, és aprovada per unanimitat dels regidors
presents.

2.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, DE L'INICI DEL PROCEDIMENT I DECLARACIÓ
D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'AMPLIACIÓ DE L'ÀREA D'INFLUÈNCIA PARC NATURAL

 DEL MONTSANT

INICI DEL PROCEDIMENT I DECLARACIÓ INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’AMPLIACIÓ DE L’3. 
ÀREA D’INFLUÈNCIA DEL PUNT DE REFERÈNCIA DEL PARC NATURAL DE LA SERRA
DEL MONTSANT DEL MONTSANT

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents. 

Fets

La Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i
Sostenibilitat per Resolució de 29 de maig 2020, per la qual s’acorda l’inici del procediment d’
ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant,
i de classificació com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de
diversos municipis de l’entorn. del Montsant, per declarar-lo Zona de Especial Protecció de
Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic.
 
L’apartat 4 de Resolució de 29 de maig 2020, per la qual s’acorda l’inici del procediment d’
ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant
estableix per als municipis esmentats de l’ampliació de l'àrea d'influència, la regulació
específica prevista en el punt 5 de la Resolució TES/ 2380/2018, d'11 d'octubre per la qual es
fixa el Parc Natural de la Serra del Montsant com a punt de referència i s'estableix la seva àrea
d'influència.
 
L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta  està adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, PAES
(Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible ) i que el PAES proposa les actuacions necessàries,
eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de
reducció de gasos d'efecte hivernacle, i que per aconseguir aquest objectiu calen propostes
d'estalvi i eficiència energètiques, de producció de renovables de millora en la gestió de residus
i de l'aigua.
 
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn, té com a objectiu, entre d’altres, mantenir al màxim possible les condicions
naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en
general. El municipi de Pradell de la Teixeta està inclòs a la zona E1 al mapa de la protecció
envers la contaminació lumínica a Catalunya.
 



L’article 6 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, estableix que en llocs d’especial valor astronòmic o natural que estiguin en zona E1 es
poden establir punts de referència per tal d’augmentar-ne la protecció, i que a l’entorn de cada
punt de referència s’ha d’establir una àrea d’influència a determinar en funció de l’orografia de l’
entorn.
 
Atès que segons la Llei de Bases de Règim Local, en el seu art. 25.2. b l’Ajuntament té
capacitat per actuar també contra la contaminació lumínica, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya en el
seu art. 66.2 de competències municipals.
 
Atès que la disposició addicional 4 de la llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i
protecció de l’atmosfera estableix que les administracions publiques, en l’àmbit de les seves
competències, promouran la prevenció , minimització, correcció, i reducció de la contaminació
lumínica en entorns naturals, entre d’altres.
 
Atès que la regulació especifica sobre il·luminació als municipis inclosos a l’àmbit d’influència
del Parc natural del Montsant s’estableixen a l’apartat 5 de la Resolució TES/2380/2018, d'11
d'octubre, per la qual es fixa el Parc Natural de la Serra del Montsant com a punt de referència i
s'estableix la seva àrea d'influència.

Fonaments de dret

Llei 7/1985, 2 d’Abril, de Bases de Règim Local art. 25.b sobre competències municipals.
 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Regim Local de Catalunya art. 66.2 de competències municipals. Reglament (CE) n.º 245/2009
de la Comissió, de 18 de març de 2009, pel que s’aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament
Europeu i del Consell, al relatiu als requisits de disseny ecològic per a llums fluorescents sense
balasts integrats, per llums de descarrega d’alta intensitat i per a balasts i lluminàries que
puguin funcionar amb aquestes llums.
 
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera
 
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.
 
Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

En conseqüència, :S'ACORDA

I. APROVAR INICIALMENT que el terme municipal de Pradell de la Teixeta  formi part de l’
ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant,
i de classificació com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de



diversos municipis de l’entorn. del Montsant per declarar-lo Zona de Especial Protecció de
Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic, que esta tramitant la Direcció General de
Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat
 
II.SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord i pel termini establert, a fi que s’hi
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció a la pàgina Web de l’
Ajuntament, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i aquells mitjans que l’ Ajuntament consideri
escaients per a general coneixement. El termini d’informació pública començarà a comptar des
del dia de la informació pública existent.
 
III. CONCEDIR AUDIÈNCIA als possibles interessats a l’efecte de presentació d’al·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia de la
proposta. El termini de l’audiència serà de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la
data de recepció de la notificació.
 
IV. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública i d’audiència als interessats, la proposta d’ampliació de l’àrea d’influència del punt de
referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es trametrà a la Direcció
General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 11 DE DATA 5 DE FEBRER DE
 2021 SOBRE L'INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL PER A L'ANY 2021

RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 11 D'INCREMENT RETRIBUCIONS4. 
PERSONAL ANY 2021

Sentit de la votació 
 
Es ratifica el Decret  d'Alcaldia número 11 d'increment de retribucions del personal de la
Corporació per a l'any 2021.

Fets

En data 5 de febrer de 2021,  l’Alcaldia ha dictat la resolució níúmero 11/2021 que diu el
següent:
 
Fets
L'article 18 Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat
per a l'any 2021, estableix "En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del
mismo".
 



Fonaments de dret
 
Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021,
 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic
 
En conseqüència, RESOLC:
 
Primer. Aprovar per a l'any 2021, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les
retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 0,9% respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, i sense
considerar a tals efectes les despeses d’acció social. 
 
Segon. Abonar els endarreriments derivats d’aquest increment en una nòmina complementaria
a percebre el present mes de febrer. En la nomina es farà constar de forma diferenciada
cadascun dels conceptes retributius sobre els quals s’apliquen les pujades i les dates d’inici i fi
a la que correspon la liquidació dels endarreriments. 

Fonaments de dret

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021,
 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic 

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Ratificar el decret d’Alcaldia número 11/2021 de data 5 de febrer de 2021 sobre
l'increment de les retribucions del personal de la Corporació per a l'any 2021.

4.- PRESENTACIÓ D'ESCRIT A LA OTAATA EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PREVIA DE
 L'EIA DEL PARC EÒLIC PUIG DE LA FONT

CONSULTES PARC EÒLIC PUIG DE LA FONT TM PRADELL DE LA TEIXETA I5. 
DUESAIGÜES (FUE-2020-01835869)

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents. 

Fets



El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Oficina
Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental va remetre a l'ajuntament un ofici pel qual s'informava
de la tramitació de l’expedient de Consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament i
pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental del Projecte del
parc eòlic “Puig de la Font”, als termes municipals de Pradell de la Teixeta i Duesaigües,
expedient ME00264_OTAATA20200245.
 
L'ajuntament de Pradell de la Teixeta encarregà els serveis del Sr. Jordi Escolà Rovira, biòleg i
consultor ambiental, als efectes d'elaborar un document tècnic per a presentar en aquest tràmit
de consulta prèvia sobre l'expedient de referència.

Fonaments de dret

Article 22.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- L'Ajuntament de Pradell de la Teixeta fa seu el document tècnic redactat pel Sr. Jordi
Escolà Rovira en el marc del tràmit de l’expedient de Consulta prèvia sobre la viabilitat de l’
emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental
del Projecte del parc eòlic “Puig de la Font”, als termes municipals de Pradell de la Teixeta i
Duesaigües, expedient ME00264_OTAATA20200245.
 
Segon.- Presentar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya aquest document tècnic elaborat pel Sr.
Jordi Escolà Rovira en nom de l'ajuntament en el marc de dit tràmit.

 5.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 116 DE 2020 AL6. 
NÚM. 14 DE 2021
 
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 116 de 2020 al núm. 14 de
2021, amb un total de 19.

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data Unitat Assumpte

2020-
0000116

2 9  d e
desembre de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació plusvàlua Sr. Victor Bru Ciurana

2020-
0000117

2 9  d e
desembre de
2020

À r e a
intervenció

Liquidació plusvàlua Sr. Jaime Bru Ciurana



2020-
0000118

2 9  d e
desembre de
2020

À r e a
Secretaria

Designació de locals i llocs per a propaganda electoral

2020-
0000119

2 9  d e
desembre de
2020

À r e a
intervenció

Resolució aprovació nòmines desembre 2020 i paga extra nadal 2020

2020-
0000120

3 0  d e
desembre de
2020

À r e a
intervenció

Proposta aprovació de factures segona quinzena de desembre

2021-
0000001

14 de gener de
2021

À r e a
Secretaria

Llicència d'obra Sra. Cèlia Amorós Mas - Carrer de Dalt, 11

2021-
0000002

18 de gener de
2021

À r e a
intervenció

Proposta aprovació de factures 1a quinzena gener 2021

2021-
0000003

19 de gener de
2021

À r e a
Secretaria

Pròrroga contractació auxiliar administrativa

2021-
0000004

20 de gener de
2021

À r e a
Secretaria

Convocatòria de 'Sessió Ple extraordinari i urgent 21-01-2021'

2021-
0000005

28 de gener de
2021

À r e a
intervenció

Resolució aprovació de nòmines gener 2021

2021-
0000006

2 de febrer de
2021

À r e a
Secretaria

Taxa llicència sepultura Sra. Primitiva Vaqué Bru

2021-
0000007

2 de febrer de
2021

À r e a
Secretaria

Taxa llicència sepultura Sra. Joana Cabré Pallejà

2021-
0000008

2 de febrer de
2021

À r e a
Secretaria

Comunicació d'obres Sr. José Maria Vaqué Benet - C/ Barceloneta, 17

2021-
0000009

2 de febrer de
2021

À r e a
Secretaria

Proposta aprovació de factures

2021-
0000010

5 de febrer de
2021

À r e a
Secretaria

Nomenament secretaria substituta del Jutjat de Pau de Pradell de la
Teixeta

2021-
0000011

5 de febrer de
2021

À r e a
intervenció

Increment retributiu personal Corporació any 2021

2021-
0000012

9 de febrer de
2021

À r e a
Secretaria

Llicència urbanística Sra. Ariana Blanch Vidal - Carrer de la Font, 4

2021-
0000013

11 de febrer de
2021

À r e a
Secretaria

Autorització per a l'execució del Pla de desplegament de la fibra
òptica al municipi de Pradell de la Teixeta

2021-
0000014

12 de febrer de
2021

À r e a
Secretarua

Convocatòria Ple ordinari 18-02-2021

 
Els Corporatius resten assabentats.

 6.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES7. 
 
Els Corporatius no formulen precs ni preguntes.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les
15.47 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.



Alcaldessa

Lourdes Aluja Matas

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili


