ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE
LA TEIXETA DE DATA 30 DE GENER DE 2012
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 1/2012
30 de gener 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 19 de desembre de 2011.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.
3. Aprovació de pròrroga del pressupost municipal del 2011.
4. Proposta de modificació puntual de plantilla orgànica municipal.
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 19 de desembre de 2011
No es presenten objeccions a la redacció de l’acta de la sessió plenària celebrada el 14 de
novembre de 2011. Sotmesa a votació la proposta, resulta aprovada per unanimitat dels
membres assistents.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Per part de la Secretaria municipal es procedeix a la lectura dels diferents Decrets d’Alcaldia
que queden enumerats a continuació, dels quals se’n dóna compte al Ple.
Decret núm. 79, de 30 de desembre de 2011, de nomenament de personal laboral de Pla Local

d’Ocupació.
Decret núm. 1. 1 de 2 de gener, de relació d’aprovats i proposta de contractació d’oficial

administratiu.
Decret núm. 2, de 16 de gener, de resolució d’expedient disciplinari.
Decret núm. 3, de 17 de gener, de convocatòria de tribunal qualificador de procés selectiu.
Decret núm. 4, de 20 de gener, d’incoació d’expedient de disciplina urbanística.
Decret núm. 5, de 22 de gener, de signatura de contracte menor amb l’Escola de Bombers de
Reus.

3. Aprovació de pròrroga del pressupost municipal del 2011.
De conformitat amb els articles 112.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim
Local, i 169.6 del Real D Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, el pressupost municipal queda automàticament prorrogat donada la
impossibilitat d’aprovar-lo en data 31 de desembre de 2011, per tant fins a nova aprovació queda en
vigència l’anterior.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

4. Proposta de modificació puntual de plantilla orgànica municipal.
Donada la necessitat de major dedicació en la gestió administrativa i municipal per part de l’òrgan de
secretaria intervenció, es proposa increment de dedicació de personal oficial administratiu, ocupat
en règim laboral fix per Josep Guillén Viñas a 37,5 hores setmanals.
S’aprova la modificació de jornada de secretaria intervenció, per distribuir l’horari d’acord amb la
present modificació, de dilluns a divendres de 8 a 2, i dimecres i dijous de 3 a 7 de la tarda.
De conformitat amb els articles 312 del Decret 214/1990 de Reglament del personal al servei de
les entitats locals, i 126.2 apartat a), del Real Decret Legislatiu 781/1986 de Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local. La plantilla orgànica de l’Ajuntament de
Pradell es modifica per necessitats internes, i per compensació del capítol primer de despeses
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del pressupost municipal, per la reducció de la plantilla orgànica municipal, pel fet que l’exercici
2012 desapareix la plaça de conserge municipal i es redueixen partides del mateix capítol que
permeten la modificació.
Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

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 34/2011 d’obres menors.

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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