ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 11 DE JULIOL DE 2011
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
11 de juliol de 2011
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
13.30 hores
14.12 hores

Assisteixen:
Francesc Sans Vives, regidor
Miquel Cabré Just, regidor
Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Joan Banús Masdeu, regidor
Roger Cabré Mas, regidor
Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió d’organització de la corporació.
2. Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per l’ocupació
de entre altres, de l’ús de locals municipals.
3. Aprovació de concertació d’una pòlissa de tresoreria amb CatalunyaCaixa.
4. Aprovar la inclusió als ordres del dia del Plens Ordinaris, estudi de la relació de factures
pendents a la data, per la avaluació del seu pagament.
5. Designació de representants de la corporació en expedients de delimitacions de termes
municipals amb municipis limítrofes.
6. Aprovació de les festes locals per l’any 2012
7. Aprovar que les convocatòries del Plens Municipals es trametin per correu electrònic a tots els
regidors i regidores.
8. Decrets i informes d’Alcaldia.
9. Precs i preguntes.
*******************************
Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia. Desenvolupament de la sessió i acords:

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió Organitzativa de la corporació
En relació a l’Acta de la sessió Organitzativa de la corporació, celebrada el dia 20 de juny de 2011, de la
qual no es dóna lectura atès que els regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat tramesa
juntament amb la convocatòria, es fa un petit apunt per part del Sr. Francesc Sans Vives que fa constar
que hi manca al punt 5 de l’ordre del dia, corresponent al nomenament de tinent d’alcalde i altres
delegacions. Inclosa la documentació a l’acta de 20 de juny queda corregida tal com es transcriu a
continuació:
“Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 40 , de data 15 de juny de 2011, nomenant tinents d’alcalde
d’aquesta corporació el regidor Joan Banús Masdeu, a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 i
23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 53.2 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 46
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic dels ens locals.
També és dona compte de les delegacions específiques d’atribucions a favor dels regidors i regidores que
tot seguit es relacionen, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb la matèria següents:
Nom Regidor

Matèria delegada

Joan Banús Masdeu

Educació
Promoció Social
Cultura

Roger Cabré Mas

Medi Ambient
Joventut
Esports
Noves Tecnologies

Misericòrdia Ferré Duran

Ciutadania
Serveis Socials
Salut

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten excloses les
facultats de resolució.
L’Alcaldia es reserva a sí mateixa les regidories de Protecció Civil, Urbanisme i Habitatge, Agricultura,
Reg i Camins, Recursos Humans, Econòmica, Hisenda i Turisme.”
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Feta la correcció de l’acta, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, a la qual tots i totes
donen llur conformitat.
2. Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per l’ocupació
de entre altres, de l’ús de locals municipals.
L’equip de Govern d’aquest Ajuntament, considera necessària l’actualització de l’Ordenança Fiscal núm.
19 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb elements utilitzats en l’exercici
d’activitats privades, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en
terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Per tal d’afavorir les associacions culturals del municipi de Pradell de la Teixeta, i que puguin fer ús dels
locals municipals per portar a terme les seves activitats sense cap tipus de cost en quan a la taxa
municipal d’aquesta ordenança es refereix, prèvia sol·licitud d’autorització.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Modificar l’Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb elements utilitzats en l’exercici d’activitats privades, parades, barraques,
casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local,
així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, creant una exempció
de pagament del 100% a les associacions culturals de Pradell de la Teixeta.

Segon.-

Aprovar provisionalment aquesta modificació i publicar-la al BOPT a efectes de la seva
exposició publica i posterior entrada en vigor.

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
3. Aprovació de concertació d’una pòlissa de tresoreria amb CatalunyaCaixa.
Atès que per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt
termini.
Atès el que disposa l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet l’oportuna adaptació i previsió a les
bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, hi és d’aplicació l’article 3.1.k del
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant
a la preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat discrecional de l’òrgan
competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense cap més
condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i
economia de mitjans.
Atesa la necessitat de sol·licitar a Caixa Tarragona la concertació d’una operació de crèdit a curt termini
per un import de 60.000,00 EUR.
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Atès que l’import de l’operació de crèdit a curt termini a sol·licitar suposa el 18,53 % dels recursos
ordinaris del pressupost; per tant, hi és d’aplicació l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, que preveu que quan el percentatge assenyalat és superior al 10% per
aprovar l’operació de crèdit cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del
Ple de la corporació.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, ACORDA:
Primer.

Aprovar la concertació d’una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini,
amb CatalunyaCaixa, per un import de 60.000,00 EUR, que s’ha de cancel·lar en un
termini màxim d’un any comptat a partir de la data de la seva concertació.

Segon.

Comunicar aquest acord a Caixa Tarragona i sol·licitar-los ens informin de les possibles
condicions financeres que hauran de regir el projecte de contracte.

Tercer.

Facultar l’Alcalde per aprovar les condicions financeres proposades per la entitat
financera i per formalitzar l’operació de préstec amb Catalunya Caixa

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
4. Aprovar la inclusió als ordres del dia del Plens Ordinaris, estudi de la relació de factures
pendents a la data, per la avaluació del seu pagament.
L’Equip de Govern de l’Ajuntament proposa que sigui inclòs a tots els ordres del dia del Plens Ordinaris
de l’Ajuntament de Pradell, la presentació i estudi del seu pagament de la relació de factures pendents de
pagar a la data del Ple que correspongui.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
5. Designació de representants de la corporació en expedients de delimitacions de termes
municipals amb municipis limítrofs.
La Direcció General d’Administració Local ha informat a aquest ajuntament que per poder prosseguir amb
la tramitació d’expedients de delimitació del nostre terme municipal amb els municipis limítrofs que s’estan
tramitant em el marc de l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya, d’acord amb l’article 28.4 del
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, una vegada constituïts els nous consistoris resultants de les darreres eleccions locals, cal que
ratifiquen, o si s’escau designin de nou, els representants de la nostra comissió municipal de delimitació.
Aquesta Comissió ha d’estar constituïda pel Sr. Alcalde, dos regidors, un tècnic i la secretària de la
Corporació.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer.

Constituir la Comissió municipal de delimitació, essent els seus integrants els que a
continuació s’anomenen:
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Miquel Cabre Just, Alcalde
Francesc Sans Vives, regidor
Miquel Cabre Just, regidor
Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Joan Banús Masdeu, regidor
Roger Cabré Mas, regidor
Cèlia Amorós Mas, tècnic superior en Arquitectura;
Serveis tècnics del Consell Comarcal del Priorat
Sra. Corona Díaz Salsench, Secretària
Segon.

Comunicar aquest acord a La Direcció General d’Administració Local

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
6. Aprovació de les festes locals per l’any 2012
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació ha iniciat la preparació de l’Ordre de Festes Locals de
Catalunya per a l’any 2012.
Atès que d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el decret de la Generalitat on s’estableix que les dues festes locals
seran fixades per ordre de la Consellera de Treball, a proposta dels respectius municipis.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Establir els següents dies com a Festes Locals pel proper any 2012:

 Dilluns 23 de juliol de 2012. Festes de Sta. Maria Magdalena.
 Dilluns 1 d’octubre de 2012. Festes de St. Miquel Arcàngel
Segon.-

Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació Sotmesa a votació la
proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
7. Aprovar que les convocatòries del Plens Municipals es trametin per correu electrònic a tots els
regidors i regidores.
Es proposa al Ple que s’aprovi la validesa del fet que les convocatòries dels Plens de l’Ajuntament de
Pradell siguin trameses a tots els regidors i regidores via correu electrònic.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
8. Decrets i informes d’Alcaldia.
L’Alcaldia dóna compte dels següents Decrets:
Decrets anteriors a la constitució de l’Ajuntament d’11 de juny de 2011
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Decret 29 d' 1 juny iniciant expedient ordre execució LA YESERA
Decret 30 de 1 de juny d'atorgament de llicència d'ús de local LA SOCIETAT
Decret 31 de 2 juny d'atorgament llicències d'obres menors
Decret 32 de 2 de juny convocant ple Ordinari
Decret 33 de 7 de juny atorgament exempció taxes Cases Rurals
Decret 34 de 8 de juny d’Oposició recurs contenciós administratiu interposat pel propietaris de l’immoble
del carrer Nou sn
Decret 35 de 9 de juny d'atorgament llicències d'obres
Decret 36 de 10 de juny de correcció d’errades al Decret 29 de 8 de juny
Decret 37 de 8 de juny d’inici d’expedient disciplinari a Corona Díaz Salsench
Decret 38 de 10 de juny de rectificació de l’hora d’acabament de la sessió plenària de 20 de maig de
2011...
Decrets posteriors a la constitució de l’Ajuntament d’11 de juny de 2011
Decret 39 de 15 de juny convocant ple Extraordinari d'Organització
Decret 40 de 15 juny nomenament Tinent Alcalde
Decret 41 de 21 de juny de Satisfacció extra processal recurs propietaris Església 2
Decret 42 de 21 de juny de neteja solar Angullo
Decret 43 de 23 de juny d'inici expedient ORDRE EXECUCIÓ BARCELONETA, 6
Decret 44 de 23 de juny d'atorgament de llicència d'ús de local LA SOCIETAT
Decret 45 de 30 de juny d'aprovació tovp obra 5_2011 Vallets 7
Decret 46 de 30 de juny d'atorgament llicències d'obres menors
Decret 47 de 5 de juliol convocant ple Ordinari
Decret 48 de 7 de juliol d'inici expedient aprovació liquidació 2010
Decret 49 de 7 de juliol nomenant gestor EACAT
Decret 50 de 7 de juliol d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació.
Una vegada donats compte els Decrets d’Alcaldia, el Senyor Alcalde vol informar que el pressupost
municipal de l’Ajuntament, anualitat 2011, prèvia aprovació inicial, ha estat exposat al públic al BOPT
durant el termini reglamentari sense que es produïssin al·legacions al mateix, per tant aquest ha quedat
aprovat definitivament. Cal procedir ara a la seva publicació definitiva a nivell de capítols, així com de la
plantilla de personal i relació de llocs de treball.
9. Precs i preguntes.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
L'Alcalde MIQUEL CABRÉ JUST

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest esborrany de l’acta del ple ha estat redactada per la
Secretària acctal. que la assistí, Corona Díaz Salsench, i que ha estat ratificada en la sessió del Ple
ordinari de 22 d’agost de 2011, sent Secretari acctal. el present Josep Guillén Viñas.
El secretari interventor accidental,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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