ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 30 D’AGOST DE 2012
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 10/2012
Dijous 30 d’agost del 2012
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
17.35 hores
18.20 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
Excusa l’assistència: Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
No assisteix: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 30 D’AGOST DE 2012
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 26 de juliol de 2012.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats.
3. Aprovació del projecte d’obres de “Restitució de les canonades de la piscina municipal”.
4. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
5. 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 plenària del 26 de juliol de 2012.
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 26 de juliol
de 2012.
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 la Secretaria es procedeix a llegir els diferents Decrets d’Alcaldia que queden
enumerats a continuació, dels quals se’n dóna compte al Ple.
Núm. 35, de 26 de juliol, d’aprovació de devolució d’aval
Núm. 36, de 8 d’agost, d’aprovació de llicències d’obres.
Núm. 37, de 9 d’agost, de liquidació d’interessos del préstec a llarg termini per aplicació del Real Decret
Llei 8/2010 de 20 de maig.
Núm. 38, de 9 d’agost, d’actualització del preu de l’obra de millores i acondicionament del cementiri
Núm. 33, de 18 de juliol, de paralització d’obres al Carrer Nou s/n i incoació d’expedient de protecció de
la legalitat urbanística a Eustaquio Morente.
Núm. 39, de 27 d’agost juliol, d’acceptació de la cessió gratuïta de terreny rústic destinat a
emmagatzematge de GLP.

3. Aprovació del projecte d’obres de “restitució de les canonades de la piscina
municipal”
Vist l’informe tècnic emès pels Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, sobre l’estat
de la piscina municipal, en el qual es fan un seguit d’indicacions tècniques per a la restitució excepcional
de les canonades de la piscina, concretament “fer la despesa imprescindible per evitar el consum
exagerat d’aigua de la xarxa pública, reparant les canonades imprescindibles perquè funcioni la
depuradora”.
Atès que l’ajuntament ha encomanat a l’arquitecte Cèlia Amorós Mas la redacció del projecte executiu per
a la restitució de les canonades, i que aquest ha estat presentat i validat pels serveis tècnics municipals.
Per part del regidor Francesc Sans es proposa la incorporació al projecte d’una galeria lateral, que
passaria paral·lela a les canonades de la piscina, per tal de poder-hi accedir en cas que es produïssin
pèrdues o avaries a la xarxa de canonades. Per part de la resta de regidors es veu correcte l’aportació, i
el Sr. Alcalde, Miquel Cabré, estudiarà juntament amb els serveis tècnics la possibilitat d’incorporar-ho al
projecte en cas que no suposi un increment del pressupost del contracte d’obres.
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Per això es proposa al ple la següent resolució,
Primer.-

Aprovar el projecte d’obres de “Restitució de les canonades de la piscina municipal de
Pradell de la Teixeta”, amb un import de 24.927,71 Euros.

Sotmès a votació dels membres del ple, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.

4. 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 número 18/2012, 19/2012, TOVP 19/2012, 20/2012, 21/2012.

5. Precs i preguntes
El regidor Francesc Sans exposa la problemàtica sorgida arrel de la col·locació que va fer d’una
tanca en un pas entre mitgeres del Carrer dels Vellets, donat que podria suposar un risc per als
nens, ja que el pas té un pendent pronunciat. Exposa que s’ha trobat més d’una vegada la tanca
tirada al terra, cosa que podria tractar-se dels veïns, i que caldria solucionar-ho per tal d’evitar
riscos en aquell carreró o pas del mencionat carrer.

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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