ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 22 DE MARÇ DE 2012
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 3/2012
22 de març del 2012
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
17.35 hores
18.20 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Secretaria intervenció:
Sr. Josep Guillén Viñas

ORDRE DEL DIA
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 27 de febrer de 2012.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 9, 10 i 11.
3. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2012.
4. Donar compte del certificat remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per
ordre del Decret Llei 4/2012, de la relació d’obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre de 2011.
5. Proposta de nou sistema de recollida selectiva de la fracció orgànica, i recollida d’olis
domèstics.
6. Proposta d’adhesió a la Xarxa Solc de municipis.
7. Proposta d’aprovació de la Carta del Paisatge del Priorat.
8. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
9. Precs i preguntes.
Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:
AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
977828004 - Fax: 977828200 - C/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

 Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - 

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 27 de febrer de 2012
No es presenten objeccions a la redacció de l’acta de la sessió plenària celebrada el 27 de febrer
de 2012.
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. 9, de 20 de febrer, d’elaboració del pressupost general 2012
Núm. 10, de 15 de març, d’adjudicació de contracte de servei per a la prestació de servei de barrestaurant a La Societat
Núm. 11, de 20 de març, de sol·licitud de canvi del sistema de recollida de la fracció orgànica
dels residus municipals

3. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2012.
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2012, així
com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball,
de conformitat amb el establert en els articles 168 i 169 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, i l’article 18 del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer:

Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2012 que, resumit per
capítols que l’integren, és el següent:
PRESSUPOST ÚNIC CORPORACIÓ 2012

RESUM D'INGRESSOS PER CAPITOLS
CAPITOL 1
IMPOSTOS DIRECTES
CAPITOL 2
IMPOSTOS INDIRECTES
CAPITOL 3
TAXES I PREUS PÚBLICS
CAPITOL 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPITOL 5
INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPITOL 6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAPITOL 7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPITOL 8
ACTIUS FINANCERS
CAPITOL 9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS PER 2012

65.500,00 €
7.000,00 €
75.405,00 €
162.470,00 €
6.000,00 €
- €
103.625,00 €

420.000,00 €
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RESUM DE DESPESES PER CAPITOLS
CAPITOL 1
DESPESES DE PERSONAL
CAPITOL 2
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
CAPITOL 3
DESPESES FINANCERES
CAPITOL 4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPITOL 6
INVERSIONS REALS
CAPITOL 7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPITOL 8
ACTIUS FINANCERS
CAPITOL 9
PASSIUS FINANCERS

95.810,00 €
148.080,00 €
3.500,00 €
1.310,00 €
156.000,00 €
- €
- €
15.300,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES PER 2012

420.000,00 €

Segon.

Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball que es detalla al
Pressupost 2012, i que és el següent:
PLANTILLA ORGÀNICA

1. PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Núm.
Places

1

DENOMINACIÓ DE LES
PLACES
Funcionari d’habilitació
nacional
Secretari-Interventor
(agrupació)

2. PERSONAL LABORAL FIX
Núm.
DENOMINACIO DEL LLOC
llocs
1
Oficial Administratiu
1
Cap de brigada
1
Peó de manteniment i neteja

Grup
Classificació

Nivell de
Complement de
destí

Complement
específic

Situació

A1

22

SI

vacant

CATEGORIA
PROFESSIONAL
administratiu
oficial de 1a
peó manteniment

3. PERSONAL LABORAL DE DURACIÓ DETERMINADA
Núm.
CATEGORIA
DENOMINACIO DEL LLOC
llocs
PROFESSIONAL
2
Socorrista piscina municipal
socorrista

TIPUS
CONTRACTE
indefinit
indefinit
Indefinit

TIPUS
CONTRACTE
temporal

SITUACIÓ
Coberta fix de plantilla
Coberta fix de plantilla
Coberta fix de plantilla

SITUACIÓ
contracte estival

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL
Núm.
d’ordre
1
2
3
4
5

LLOC DE TREBALL
Oficial administratiu
Cap de brigada
Peó de manteniment i neteja
Socorrista
Socorrista

CATEGORIA
PROFESSIONAL
oficial administratiu
oficial de 1a
peó
socorrista
socorrista

TIPUS CONTRACTE
indefinit
indefinit
indefinit
temporal
temporal
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Tercer.

Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.

Quart.

Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci
inserit en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
corporació, per poder-hi fer reclamacions.

Cinquè.

Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 150 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

4. Donar compte del certificat remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques per ordre del Decret Llei 4/2012, de la relació d’obligacions pendents de
pagament a 31 de desembre de 2011.
Per part de secretaria-intervenció es procedeix a la lectura del certificat remès al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per ordre del Decret Llei 4/2012, que correspon a la relació d’obligacions
pendents de pagament a 31 de desembre de 2011 per part de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, i que
ascendeix a la quantitat de 115.340,43 Euros, relació de factures de la qual es dóna compte al Ple.

5. Proposta de nou sistema de recollida selectiva de la fracció orgànica, i recollida
d’olis domèstics
Atès que fins a l’actualitat el municipi de Pradell de la Teixeta ha quedat al marge de la recollida selectiva
de la matèria orgànica dels residus municipals, que obliga la normativa catalana d’aplicació amb la Llei
9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, per la
que es determina l'obligació per part dels ens locals de Catalunya de realitzar la recollida selectiva de la
FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals), d’acord amb un Pla de Desplegament.
Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de millorar la recollida selectiva de residus domèstics, i
concretament en la separació de la fracció orgànica (FORM), en què el nostre municipi no es troba
actualment inclòs en el sistema efectiu de recollida selectiva d’orgànica.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer:

Aprovar la modificació del sistema de recollida selectiva, per aplicar allò establert a la
normativa catalana de gestió de residus, que suposa la separació de la fracció orgànica
del rebuig, i els canvis necessaris a fer a la planta de transferència del nostre municipi,
així com en la programació de la campanya de sensibilització ciutadana, per assolir una
millora dels resultats en la recollida selectiva de les fraccions de residus municipals.
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Segon:

Traslladar la present resolució al Consell Comarcal del Priorat i al Consorci de Residus
de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat, per a fer efectiu el canvi en la gestió dels
residus.

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

6. Proposta d’adhesió a la Xarxa Solc de municipis.
Donat l’interès que l’Ajuntament de Pradell té de formar part de la Xarxa SOLC - MUNICIPI,
TURISME I PAISATGE, per la realització de projectes municipals relacionats amb el turisme, el
paisatge i altres temes d’interès, es proposa l’adhesió de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta a
l’esmentada associació, així com l’acceptació dels seus Estatuts.
Per part de l’Alcaldia, Miquel Cabré, exposa al ple els motius de dita proposta d’adhesió, i vist
que no suposa una despesa addicional per a l’administració local, i que des d’aquesta associació
es difonen les activitats de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, i s’organitzen jornades i
activitats relacionades amb els nostres municipis, en àrees com el turisme, la gastronomia o bé
el paisatge, considera d’interès que l’Ajuntament s’hi adhereixi.
Exposat al ple, i prèvia deliberació dels membres assistents, es proposa a votació el següent
acord,
Primer.-

Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta com a la Xarxa SOLC
municipi, turisme i paisatge, així com l’acceptació dels seus Estatuts.

Segon.-

Trametre l’acord de Ple a l’esmentada associació.

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

7. Proposta d’aprovació de la Carta del Paisatge del Priorat.
Per part d’Alcaldia es proposa la votació de l’adhesió de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta a la Carta
del Paisatge del Priorat, donat l’interès que aquest suposa pel municipi, document que ha estat elaborat
per part d’una Comissió de Seguiment formada pel Consell Comarcal del Priorat, el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i per l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
Atès que en el procés de desenvolupament de la redacció de la Carta del Paisatge s’ha dut a terme
l’elaboració del document Capítol II – Document de Consens del VOLUM III - Programa de gestió del
Paisatge, que inclou els següents punts:
- Proposta tècnica de Pacte per al paisatge del Priorat.
- Proposta tècnica de fitxa de compromisos específics assumits pels agents impulsors signataris
de la Carta del Paisatge.
- Proposta tècnica de fitxa d’adhesió compromesa a la Carta del Paisatge.
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- Proposta tècnica de fitxa d’adhesió individual a la Carta del Paisatge.
Atès que l’objectiu final d’aquest procés és que la Carta del Paisatge esdevingui un instrument col·lectiu
de compromís ètic i proactiu a favor de la protecció, millora i valorització dels paisatges del Priorat.
Exposat al ple, i prèvia deliberació dels membres assistents, es proposa el següent acord,
Primer.

Aprovar el document adjunt: Pacte per al paisatge del Priorat

Segon.

Aprovar la fitxa de compromisos específics que s’adjunta, la qual inclou compromisos a favor
de la protecció, ordenació, gestió, millora i valorització dels paisatges del Priorat i que
s’adjuntarà al document esmentat en el primer punt.

Tercer.

Facultar el Sr. Miquel Cabré Just per a la signatura del Pacte per al paisatge del Priorat i la
fitxa de compromisos específics que l’acompanya.

Quart.

Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Priorat als efectes oportuns.

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

8. 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 5/2012 i 6/2012.

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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