ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2012
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 11/2012
Dijous 27 de setembre del 2012
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
17.44 hores
18.25 hores

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

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 30 d’agost de 2012.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats.
3. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
4. 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 30 d’agost 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 30 d’agost
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. 40, de 21 de setembre, d’aprovació de llicència d’obres al Carrer de la Font, 6
Núm. 41, de 24 de setembre, d’aprovació de a convocatòria i ordre del dia del ple municipal 11/2012.
Núm. 42, de 24 de setembre, d’inici d’expedient d’aprovació del Pla Especial Urbanístic en sòl no
urbanitzable per al desenvolupament d’una zona d’equipaments comunitaris a Pradell de la Teixeta.

3. 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 22/2012 d’obres al Carrer de la Font, 6.

4. Precs i preguntes
El regidor Francesc Sans exposa que a la Plaça dels Vellets, a la zona de la taula de tennis
taula, s’hi troben freqüentment restes d’excrements de gossos, amb el perill que això suposa per
als infants que juguen a la zona. L’alcalde, Miquel Cabré, respon que es col·locarà una placa que
anunciï la prohibició d’estada d’animals domèstics a la plaça dels Vellets i a la plaça del Castell.
L’alcalde, Miquel Cabré, exposa que la recollida selectiva de la fracció orgànica s’està
desenvolupant correctament, tot i que hi ha una part del veïnat que no la fa utilitzant les bosses
compostables, i caldrà insistir en la bona pràctica del veïnat amb la recollida de residus
domèstics.
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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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