ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 28 DE JUNY DE 2012
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 8/2012
28 de juny del 2012
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
18.00 hores
18.30 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
No assisteixen: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Sr. Francesc Sans Vives, regidor

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 24 de maig de 2012.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats.
3. Proposta d’acord, si s’escau, per a deixar sense efecte l’aprovació de les Bases Reguladores
de la Convocatòria per a l’atorgament de subvenció en règim d’adjudicació directa per al
foment del turisme d’interès local.
4. Proposta d’aprovació d’exempció de l’IBI de l’edifici de viatgers de l’estació de Pradell de la
Teixeta, a sol·licitud d’ADIF.
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 que es transcriuen a continuació:
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1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 24 de maig de 2012
Havent-se lliurat una còpia de l’esborrany a cada regidor mitjançant correu electrònic, no es
presenten objeccions a la redacció de l’acta de la sessió plenària celebrada el 24 de maig de
2012.
Sotmesa a votació la proposta d’acta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia aprovats
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. 22, de 25 de maig, d’atorgament de poder per a representació processal a Elias Franco Linares
davant els procediments de quantitat núm. 167/2012-MJ i davant del procediment d’acomiadament núm.
195/2012-A davant el Jutjat Social núm. 1 de Reus.
Núm. 23, de 11 de juny, de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i l’Ajuntament
de Pradell de la Teixeta per a l’organització de la XXIa Trobada de la Gent Gran del Priorat.
Núm. 24, de 24 de juny, de proposta de contractació i nomenament de personal temporal per al servei de
salvament i socorrisme de la piscina municipal.
Núm. 25, de 21 de juny, d’atorgament de llicència d’ús de local municipal.
Núm. 26, de 21 de juny, de baixa de rebut de l’aigua número 22 del primer trimestre.
Núm. 27, de 21 de juny, d’inici d’expedient per al Compte General 2011 i convocatòria de la Comissió
Especia de Comptes.
Núm. 28, de 22 de juny, d’atorgament de pròrroga per a llicència d’obres menors núm.3/2012.

3. Proposta d’acord, si s’escau, per a deixar sense efecte l’aprovació de les Bases
Reguladores de la Convocatòria per a l’atorgament de subvenció en règim
d’adjudicació directa per al foment del turisme d’interès local.
A proposta d’Alcaldia es presenta al Ple la proposta per deixar sense efecte l’aprovació de les Bases
Reguladores aprovades a l’anterior sessió plenària de 24 de maig de 2012, per tal de regular la
Convocatòria per a l’atorgament de subvenció en règim d’adjudicació directa per al foment del turisme
d’interès local.
Per part d’Alcaldia s’exposa que la finalitat de la subvenció ha estat coberta per altres mitjans, i per tant
no existeix objecte de la subvenció.

Sotmesa a votació la proposta per a deixar sense efecte l’aprovació contemplada al punt quart
de l’ordre del dia de la sessió plenària 7/2012, resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.
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4. Proposta d’aprovació d’exempció de l’IBI de l’edifici de viatgers de l’estació de
Pradell de la Teixeta, a sol·licitud d’ADIF
En data 26 de juny de 2012 s’ha rebut al registre d’entrada d’aquesta corporació escrit a càrrec
d’ADIF, Jefatura Técnica de Operaciones Tarragona-Lleida, de sol·licitud d’exempció de l’Impost
sobre Béns Immobles de l’edifici de viatgers de l’estació de Pradell, amb referència cadastral
001600100CF25E0001YZ.
Vist que l’edifici de l’estació està destinat a l’emmagatzematge i altres usos relacionats amb el
ferrocarril i el seu servei, necessari per a l’explotació de dites línies, de conformitat amb l’article 62.1
apartat g) del Real Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, es proposa l’exempció de dit impost a la companyia
explotadora titular de les instal·lacions.
Per tot això, l’Alcaldia sotmet a votació del Ple els següents punts:
Primer.-

Aprovar l’exempció de l’Impost de Béns Immobles per l’edifici de viatgers de l’estació de
Pradell, de referència cadastral 001600100CF25E0001YZ, i de conformitat amb la

normativa vigent.
Segon.-

Notificar el present acord a la part interessada, Jefatura Técnica de Operaciones

Tarragona-Lleida.

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

5. Donar compte de les llicències d’obres aprovades
Vistes les llicències d’obra menor atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de la
llicència d’obres aprovada número 13/2012 i 14/2012.
S’ha concedit pròrroga de 3 mesos de la llicència d’obres menors número 3/2012.

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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