ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 27 D’ABRIL DE 2011
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
27 d’abril de 2011.
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
9.00 hores
10.20 hores

Assisteixen:
Il·lma. Sra. Marta Amorós Guallarte
Il·lma. Sra. Rosa Gairal Llaveria
Il·lm. Sr. Gerard cabré Vaqué

Alcaldessa
Regidora
Regidor

No excusa assistència:
Il·lm. Sr. Sixte Bertran Amorós
Il·lma. Sra. Assumpció Cabré Cabré

Regidor
Regidora

Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench
Ordre del dia:
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
2. Aprovació inicial del pressupost municipal 2011.
3. Sorteig dels membres de la mesa electoral de 22 de maig.
4. Aprovar l’Adhesió al consorci Localret.
5. Aprovació de la 6a (ultima) certificació d’obra de la Societat 2a fase.
6. Aprovació del conveni Pla de Joventut, amb el Consell Comarcal
7. Aprovar la Delegació a Base de la gestió de multes
8. Aprovació de les xifres de població
9. Aprovar la renúncia a la Subvenció d’energies renovables. Diputació 2010
10. Decrets i informes d’Alcaldia.
11. Precs i preguntes.
*******************************
Seguidament es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
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1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Es sotmet a aprovació l’acta del ple Ordinari de 7 de febrer de 2011, sense que es formuli cap tipus
d’observació, resulten aprovades per UNANIMITAT dels membres assistents.
2. Aprovació inicial del pressupost municipal 2011.
L’equip de govern decideix esperar al proper ple per aprovar el pressupost.
3. Sorteig dels membres de la mesa electoral de 22 de maig.
Publicat el Reial Decret 424/2011, de 28 de març, de convocatòria de eleccions municipals que es
celebraran el proper dia 22 de maig de 2011.
El termini per que l’Ajuntament faci el sorteig dels membres que han de formar la mesa electoral, està
comprès entre el 23 i el 27 d’abril de 2011.
Per això el Ple de l’ajuntament procedeix a fer el sorteig esmentat, resultant d’aquest, la següent formació
de la mesa electoral:

1R SUPLENT

ELOY GUERRA NAVARRO

1R VOCAL
2N VOCAL
JESUS RAMON FUSTE
BENAIGES
JOSE M. JUST ASENS
JOSEFA TRILLES
ROVIRA
ANNA AMOROS JUST

2N SUPLENT

MONTSERRAT DALMAU
CORTES

ALBERTO BERTRAN
ENDRINO

TITULAR

PRESIDENT
GEORGINA AMPOSTA CABRE

ANDRES PIZARROSO
DE LA RUBIA

El resultat del sorteig es comunicarà a la Junta Electoral de Zona i es notificaran els interessats.
4. Aprovar l’Adhesió al consorci Localret.
L’Alcaldia proposa l’adhesió al Consorci Localret. Explica que oferta avantatges de tipus informàtic com
disseny de pàgines web i altres, diu que li sembla molt interessant.
Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
5. Aprovació de la 6a (ultima) certificació d’obra de la Societat 2a fase.
Vista la sisena certificació ( i última ) de l’obra de “Rehabilitació de l’edifici de Societat i adequació de
l’edifici annex com a sala polivalent, 2a fase” amb un import d’obra executada durant el mes de 29.044,71
€ corresponent a l’obra finançada pel PUOSC 2009, actuació 1052.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
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Primer.-

Aprovar la sisena certificació ( i última ) de l’obra de “Rehabilitació de l’edifici de Societat
i adequació de l’edifici annex com a sala polivalent, 2a fase” amb un import d’obra
executada durant el mes de 29.044,71 € corresponent a l’obra finançada pel PUOSC
2009, actuació 1052.

Segon.-

Trametre aquesta certificació i la documentació justificativa a la Oficina del PUOSC en
Governació Tarragona.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per tres vots a favor i una abstenció.
6. Aprovació del conveni Pla de Joventut, amb el Consell Comarcal
Vist el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Pradell i el consell Comarcal del Priorat , per
al desenvolupament i consolidació dels Plans Locals de Joventut per als anys 2010 i 2011, que figura com
annex al present acord.
Vista l’aportació a realitzar per l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta per a la execució del conveni a que fa
referència el present acord, quantitat que ascendeix com a continuació es detalla:
Municipi

Població 2009

Població juvenil
2009

Aportació any
2010

Aportació any
2011

Pradell de la
Teixeta

182

20

325,53 €

325,53 €

El Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.-

Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Pradell i el consell
Comarcal del Priorat , per al desenvolupament i consolidació dels Plans Locals de
Joventut per als anys 2010 i 2011, que figura com annex al present acord.

Segon.-

Aprovar l’aportació a realitzar per l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta per a la execució
del conveni a que fa referència el present acord.

Tercer.-

Facultar l’Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni.

Quart.-

Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Priorat.

Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
7. Aprovar la Delegació a Base de la gestió de multes
El Ajuntament de Pradell creu convenient la Delegació a Base de la gestió i cobrament de les multes
imposades per aquest ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament ACORDA:
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Primer.-

Aprovar la Delegació a Base de la gestió i cobrament de les multes imposades per
aquest ajuntament.

Segon.-

Comunicar a BASE el present acord

Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
8. Aprovació de les xifres de població
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal
d’habitants referida a l’1 de gener de 2011, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant
l’exercici 2010.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el Padró
d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi
mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers
mensuals fins al mes de març de 2011.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual
es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a
l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta
de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
Primer.-

Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2011, i que conté la xifra
total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici
2010. El resum que s’aprova és el següent:

RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
Càlcul segons data de variació: 01/01/2011
Homes

Dones

Població

Homes

%T.Homes %

Total

Dones

%T.Dones %

Total

Població

%Total

95

44,60

100,00

118

55,40

100,00

213

100,00

TOTAL MUNICIPI
95

44,60

118

Segon.-

55,40

213

Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2011, que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 - A/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la
Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del
padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
9. Aprovar la renúncia a la Subvenció d’energies renovables. Diputació 2010
En data 16 de juliol de 2010 per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, es va atorgar
a l’ajuntament de Pradell, una subvenció de 7.644,00 €, per portar a terme l’actuació de instal·lació de
Caldera de Biomasa al Casal Muincipal, amb un pressupost total de 62.696,56 €.
Atès que la subvenció esmentada suposa un 12,19 % del pressupost total de l’actuació, i per falta d’altre
finançament, resulta impossible, a aquest Ajutament, portar a terme l’actuació esmentada.
Es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la Renuncia de la subvenció de la Diputació de Tarragona, que ascendeix a
7.644,00 €, per portar a terme l’actuació de instal·lació de Caldera de Biomasa al Casal
Municipal.

Segon.-

Trametre aquest acord a la Diputació de Tarragona. Unitat de Medi Ambient.

Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
10. Decrets i informes d’Alcaldia.
Decret 9 de 7 de febrer aprovant expedient contractació
Decret 10 de 21 de febrer d'atorgament llicències d'obres
Decret 11 de 21 de febrer de liquidació de Taxa CEMENTIRI
Decret 12 de 22 de març aprovant liquidació CANON SEESA 2010
Decret 13 de 22 de març aprovant adjudicació provisional Millores Cafè
Decret 14 de 28 de març d'inadmissió de recurs de reposició carrer NOU sn
Decret 15 de 31 de març aprovant taxes ovp endesa
Decret 16 de 4 d'abril de reserva espais per cartells eleccions municipals 2011
Decret 17 de 4 d'abril de reserva de locals per mittings eleccions municipals 2011
Decret 18 de 7 abril d'atorgament llicències d'obres
Decret 19 de 13 abril d'atorgament llicència activitat
Decret 20 de 20 d’abril convocant ple
11. Precs i preguntes.
No hi ha precs i preguntes
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent l’hora que s’assenyala
en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretària, en dono fe.
La Alcaldessa,
Marta Amorós Guallarte

La Secretària,
Corona Díaz Salsench
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