ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 2 DE NOVEMBRE DE 2010
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
2 de novembre de 2010.
Ordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
13.00 hores
14.00 hores

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

Alcaldessa
Regidora
Regidor
Regidor

No excusa assistència:
Il·lma. Sra. Assumpció Cabré Cabré

Regidora

Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench
Ordre del dia:
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
2. Sorteig dels membres que han de formar la mesa electoral pel les properes eleccions al
Parlament de Catalunya el proper 28 de novembre
3. Aprovació del Plec de clàusules administratives particular del contracte administratiu del
servei del Café de la Societat.
4. Proposta d’ADIF de retolació de l’Estació de Pradell.
5. Decrets i informes d’Alcaldia.
6. Precs i preguntes.
*******************************

Seguidament es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
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1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Es sotmet a aprovació l’acta del ple Ordinari de 21 de juliol i l’acta de 24 de setembre extraordinària,
sense que es formuli cap tipus d’observació, resulten aprovades per UNANIMITAT dels membres
assistents.

2. Sorteig dels membres que han de formar la mesa electoral pel les properes eleccions al
Parlament de Catalunya el proper 28 de novembre
En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 241, de data 5 d’octubre de 2010, es publica el Decret 132/2010, de 4
d’octubre, de convocatòria de eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el dia 28 de
novembre d’enguany.
El termini per que l’Ajuntament faci el sorteig dels membres que han de formar la mesa electoral, està
comprès entre el 30 d’octubre al 3 de novembre de 2010.
Per això el Ple de l’ajuntament procedeix a fer el sorteig esmentat, resultant d’aquest, la següent formació
de la mesa electoral:
TITULAR
1R SUPLENT
2N SUPLENT

PRESIDENT
JESUS GARCIA ARRANZ
XAVIER PROUS PALOMERAS
FRANCESC XAVIER PEÑAS
RIERA

1R VOCAL
MARIA PILAR JUST
TRILLES
MARIA JOSE
MONTORNES PENA
JOSEPA AMOROS
CABRE

2N VOCAL
ANNA AMOROS JUST
XAVIER VAQUE PIÑOL
ANTONIO ESCODA
RIMBAU

El resultat del sorteig es comunicarà a la Junta Electoral de Zona i es notificaran els interessats.

3. Aprovació del Plec de clàusules administratives particular del contracte administratiu
del servei del Café de la Societat.
Redactat el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte administratiu del
servei del Café de la Societat.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte
administratiu del servei del Café de la Societat.

Segon.-

Exposar públicament la seva aprovació, al BOPT.

Es sotmet a votació la proposta que resulta aprovada per unanimitat dels membres assistents.
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4. Proposta d’ADIF de nova retolació a l’Estació de RENFE de Pradell.
En l’actualitat, consta únicament el nom de “Pradell” a la retolació de l’Estació de RENFE de Pradell.
L’Empresa Adif, encarregada de l’estació, va comunicar a aquest Ajuntament, que l’Ajuntament de La
Torre de Fontaubella els demanava el canvi de la retolació actual perquè constés en segon terme el nom
de La Torre.
El Ple de l’Ajuntament de Pradell sotmet a votació la proposta que resulta desestimada amb tres vots en
contra i una abstenció.

5. Decrets i informes d’Alcaldia.
Decret 45 de 20 de juliol d'atorgament llicència segregació
Decret 46 de 21 de juliol de acceptació de mesures adequació subministre aigua granja Basses
Decret 47 de 4 d'agost d'atorgament llicencia 2º ocupació
Decret 48 de 4 d’agost de 2010 de atorgament de segona prorroga obra Societat.
Decret 49 de 13 d'agost de canvi de nom i expedició títols nínxols.
Decret 51 de 17 d'agost de 2010 baixa rebut no correcte i nova liquidació.
Decret 52 de 18 d'agost de 2010 d’adjudicació definitiva del carrer Barranquet i Moli 3a fase.
Decret 53 de 20 d'agost acceptació subvenció Diputació mobles 2010.
Decret 54 de 27 d'agost aprovació Pla Seguretat Barranquet.
Decret 55 de 30 d'agost d'atorgament llicències d'obres.
Decret 56 de 1 de setembre de liquidació de Taxa cementiri.
Decret 57 de 13 de setembre d’aprovació de certificació i acta preus contradictoris.
Decret 58 de 14 de setembre d’autorització activitats major, 12.
Decret 59 de 16 de setembre d'atorgament llicències d'obres.
Decret 60 de 16 de setembre denegant baixa taxes.
Decret 61 de 20 de setembre de canvi de nom i expedició títols nínxols.
Decret 62 de 23 de setembre d'atorgament llicències d'obres.
Decret 63 de 23 de setembre de liquidació de Taxa tramitació LLIC AMBIENTAL.
Decret 64 de 23 de setembre de OPOSICIÓ RECURS LLAURADÓ CARDONA ESGLESIA 2.
Decret 65 de 6 d'octubre establint llocs per propaganda electoral.
Decret 66 de 6 d'octubre establint locals mitings.
Decret 67 de 7 d'octubre de baixa patronal inscripció indeguda.
Decret 68 de 8 d'octubre d’aprovació de certificació.
Decret 70 de 18 d'octubre d’aprovació de liquidacions de l'IVTNU.
Decret 71 de 27 d'octubre d'atorgament llicències d'obres.

6. 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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