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

Ple de l’Ajuntament 2/2012
27 de febrer del 2012
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
13.20 hores
14.30 hores

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

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 30 de gener de 2012.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.
3. Modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes municipals.
4. Proposta de calendari de pagament de tributs locals.
5. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
6. Precs i preguntes

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords:
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1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 30 de gener de 2012
No es presenten objeccions a la redacció de l’acta de la sessió plenària celebrada el 30 de gener
de 2012, tramesa per correu electrònic als assistents d’acord amb les normes de funcionament
intern.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
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. 5, de 26 de gener, de cessament de personal laboral per regularització de plaça.
Núm. 6, de 30 de gener, de resolució de liquidació de bestretes salarials per expedient
disciplinari
Núm. 7, de 31 de gener, de nomenament de personal.

3. Modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes municipals.
D’acord amb la providència d’Alcaldia de data 1 de febrer de 2012, d’atribuir una dedicació
parcial al regidor Roger Cabré Mas, i de conformitat amb els arts. 75.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LBRL), i 13 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals (en endavant ROF). Vista la necessitat de modificar el règim de
dedicació de càrrecs electes de la corporació, per incloure l’exercici del càrrec de regidor i
tresorer Roger Cabré Mas.
De conformitat a l’apartat 5è de l’art. 75 de l’LBRL, correspon a la presidència de l’ens local
determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació
exclusiva o parcial i al ple de la corporació determinar les retribucions dels càrrecs amb dedicació
exclusiva i parcial i el règim de dedicació d’aquests últims especificant el règim de dedicació
mínima.
Per part de l’Alcaldia es proposa la dedicació a jornada parcial i amb la corresponent alta a la
Seguretat Social, assignant les retribucions brutes anuals de 7.500,00 euros.
Vist l’informe favorable emès per la secretaria municipal, de data 15 de febrer de 2012.
Se sotmet a votació del Ple els següents punts de la proposta:
Primer.-

Acordar la modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes de la
corporació següents, que exerciran el càrrec amb dedicació parcial i amb la
corresponent alta a la Seguretat Social, assignant les següents retribucions
brutes anuals:
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- Roger Cabré Mas, regidor i tresorer de la corporació ........ 7.500,00 Euros
Segon.-

Publicar al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l'article 75.5 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb
l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa
concordant.

Tercer.-

Establir un règim de recursos contra l’aprovació definitiva d’interposició de recurs
contenciós- administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de la
publicació de l’anunci al BOPT, davant la Sala del Contenciós-Administratiu de
Tarragona, de conformitat a les normes reguladores de l'esmentada jurisdicció,
d'acord amb el que s'estableix a l'article 171 del dit Reial Decret Legislatiu
2/2004.

Sotmesa a votació, la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents

4. Proposta de calendari de pagament de tributs locals.
Per la present es proposa a votació el calendari de pagament de tributs d’acord amb els padrons
municipals aprovats, que consisteix en el següent quadre de pagaments:
CONCEPTE
600 - IMP.VEHICLES TRAC.MEC.
500 - IBI URBANA
501 - IBI RUSTICA
100 - TAXES-PREUS PUBLICS
503 - BI CARACT ESPECIALS
010 - IAE

CONCEPTE
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
800 - SUBMINIST. D'AIGUA
800 - SUBMINIST. D'AIGUA

PERÍODE
1
1
1
1
1
1

PERÍODE CONSUM
01/01/2012-31/03/2012
01/04/2012-30/06/2012
01/07/2012-30/09/2012
01/10/2012-31/12/2012

PERÍODE PROPOSAT
31/03/2012-31/05/2012
28/04/2012-29/06/2012
28/04/2012-29/06/2012
30/06/2012-30/08/2012
30/06/2012-30/08/2012
28/07/2012-28/09/2012

PERÍODE PROPOSAT
28/04/2012-29/06/2012
30/09/2012-30/11/2012
31/10/2012-31/12/2012
28/01/2013-28/03/2013

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.
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5. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
Vist les llicències d’obra menor atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de la llicència
d’obres aprovada número 1/2012 i 2/2012.

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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