
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió extraordinària Ple 13-05-2021
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta

PleÒrgan: 
ExtraordinàriaCaràcter: 

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

13 de maig de 2021Dia: 
15:12Hora d'inici: 

15:26Hora de finalització: 
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, l'Alcaldessa obre la sessió.

ACORDS

 1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA
 08-04-2021

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 08-04-20211. 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 8 d'abril 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 a votació l'aprovació de l'esborrany de l'acta, s'aprova per unanimitat dels Corporatius

2.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DECLARACIÓ
 DE ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ QUALITAT AMBIENTAL - ZEPQA -.

APROVACIÓ DEFINITIVA DECLARACIÓ ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ DE QUALITAT2. 
AMBIENTAL - ZEPQA



Sentit de la votació
 
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets

El Ple municipal, en la seva sessió de data 18 de febrer de 2021, va adoptar l’ acord d’aprovar
inicialment la proposta de que el terme municipal de Pradell de la Teixeta  formi part de l’
Ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència de la Serra del Montsant i Muntanyes de
Prades, i de classificació com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica
(E1) de diversos municipis de l’entorn del Montsant per declarar-los Zona de Especial Protecció
de Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic, redactada per la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQAiCC) i va sotmetre-la a informació pública concedint,
alhora, audiència als interessats per un període de 15 dies. 
 
L’esmentat acord es va publicar al Tauler d’Anuncis, a la Seu Electrònica, i al BOP de
Tarragona de data 29 de març de 2021.
 
Dins del període d’exposició publica no s’han presentat al·legacions ni per part de la ciutadania
ni per part d'empreses, segons el certificat emes pel secretari interventor de data 22 d’abril de
2021.
 
La competència per proposar l’estimació o desestimació de les al·legacions presentades, així
com la proposta es del Ple municipal. 

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

Primer.- Aprovar definitivament la proposta de l’Ampliació de l’àrea d’ influència del punt de
referència de la Serra del Montsant, i de classificació com a zona de màxima protecció envers
la contaminació lumínica (E1), per declarar el terme municipal de Pradell de la Teixeta com part
integrant de la Zona d'Especial Protecció de Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic.
 
Segon.- Publicar els presents acords i el text íntegre d’aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província i en el butlletí informatiu local i inserir-lo en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i la seu
electrònica.
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Tarragona i a les Administracions que es considerin
escaients.

 3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 30 AL NÚM. 383. 
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. 30 al núm. 38 de 2021, amb
un total de 9.

Detall dels Decrets
N ú m .
decret

Data Unitat Assumpte

2 0 2 1 -
0000030

6 d'abril de 2021
À r e a
intervenció

Proposta aprovació de factures

2 0 2 1 -
0000031

13 d'abril de
2021

À r e a
intervenció

Liquidació plusvàlua i exempció pagament Sr. J.Ma. J.A.

2 0 2 1 -
0000032

15 d'abril de
2021

À r e a
Secretaria

Llicència d'obres menors Sr. J.C.J. - Carrer Sant Miquel, 12

2 0 2 1 -
0000033

19 d'abril de
2021

À r e a
intervenció

Proposta aprovació de factures 1Q.Abril 2021

2 0 2 1 -
0000034

22 d'abril de
2021

À r e a
Secretaria

Aprovació Pla Seguretat i Salut obra remodelació del carrer de
la Font

2 0 2 1 -
0000035

22 d'abril de
2021

À r e a
Secretaria

Contractació Sra. M. N.S.

2 0 2 1 -
0000036

30 d'abril de
2021

À r e a
intervenció

Resolució aprovació nòmines Abril 2021

2 0 2 1 -
0000037

4 de maig de
2021

À r e a
intervenció

Proposta aprovació de factures 2Q Abril 2021

2 0 2 1 -
0000038

8 de maig de
2021

À r e a
Secretaria

Convocatòria Ple extraordinari 13-05-2021

 



Alcaldessa

Lourdes Aluja Matas

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

Els Corporatius resten assabentats.
 

 4.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES4. 
 
Els Corporatius no formulen precs ni preguntes.

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


