ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL
DE LA TEIXETA DE 2 D’OCTUBRE DE 2009
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
2 d’octubre de 2009.
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

Alcaldessa
Regidora
Regidor

No excusa assistència:
Il·lm. Sr. Sixte Bertran Amorós
Il·lma. Sra. Assumpció Cabré Cabré

Regidor
Regidora

Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
2. Aprovació del Pla de seguretat i Salut de l’obra PUOSC 2009 2a fase
3. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per la bomba de recirculació
dels dipòsits d’aigua.
4. Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona ARTIC 2009
5. Aprovació diverses actuacions subvencionades per la Diputació de Tarragona
6. Aprovació l’acceptació de la subvenció AOC (E-TRAM)
7. Accions d’impuls ambiental a les comarques de Tarragona. Diputació
8. Aprovar la sol·licitud de subvenció d’Energies renovables i eficiència energètica.
9. Aprovar l’acceptació de subvencions varies de Diputació (piscines, cultura, e-catàleg,
energies renovables)
10. Aprovació de les Ordenances Fiscals pel 2010
11. Aprovació de la Moció sobre el exercici del dret a les consultes populars
12. Decrets i informes d’Alcaldia.
13. Precs i preguntes.
********************************
Abans de passar a tractar els punts de l’ordre del dia i d’acord l’article 82.3 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, la alcaldessa per raons d’urgència proposa incloure a l’ordre de dia:
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-

Aprovació del conveni de circulació amb el Servei Català de Trànsit.
Aprovació del conveni de cessió a l’Ajuntament de Pradell de dret de superfície per a donar
diversos serveis municipals i servitud de pas al capdavall de la Vila.

Seguidament es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:

1.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.

Es sotmet a aprovació l’acta del ple Ordinari de 10 de juny de 2009, i l’acta del ple Extraordinari de 18
d’agost de 2009, sense que es formuli cap tipus d’observació, resulten aprovades per UNANIMITAT dels
membres assistents.

2.

Aprovació del Pla de seguretat i Salut de l’obra PUOSC 2009 2a fase

Vist el Pla de seguretat de l’obra de “Rehabilitació de l’edifici de la Societat i adequació de l’edifici annex
com a sala polivalent, 2a fase”, redactat per l’empresa adjudicatària de les obres.
Vist el informe d’aprovació del Pla esmentat, del Coordinador de Seguretat de l’obra, el Sr. Sergi
Capdevila Górriz, favorable.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar el Pla de Seguretat de l’obra de “Rehabilitació de l’edifici de la Societat i
adequació de l’edifici annex com a sala polivalent, 2a fase”

Segon.-

Procedir al Replanteig i inici de l’obra

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

3.

Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per la bomba de
recirculació dels dipòsits d’aigua.

Atesa la necessitat d’instal·lar un sistema de bomba de recirculació del mòdul de cloració, als dipòsits
municipals d’aigua de Pradell de la Teixeta.
Atès que la Diputació de Tarragona disposa d'una línea de subvenció destinada al finançament del control
del subministrament d’aigua pel consum humà.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Capelge grup Hidrofou que contempla la modificació en la
instal·lació de la recirculació, de la centraleta que esta instal·lada de clor lliure automàtica, per la
potabilització de l’aigua del dipòsit municipal.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar l’actuació d’instal·lació d’ un sistema de bomba de recirculació del mòdul de
cloració, als dipòsits municipals d’aigua de Pradell de la Teixeta

Segon.-

Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona, dintre de la línea
esmentada per l’adquisició i instal·lació d’un sistema de bomba de recirculació del mòdul
de cloració, als dipòsits municipals d’aigua de Pradell de la Teixeta.
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Tercer.-

Trametre aquest acord, juntament amb la documentació necessària per sol·licitar la
subvenció, a la Diputació de Tarragona.

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

4.

Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona ARTIC 2009

Atesa la necessitat de disposar de nou equipament informàtic.
Atès que la Diputació de Tarragona té una línea de subvencions, el Programa Artic, que ajuda a la
renovació de tecnologia informàtica i de comunicacions.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona, dintre del programa
ARTIC.

Segon.-

Trametre aquest acord, juntament amb la documentació necessària per sol·licitar la
subvenció, a la Diputació de Tarragona.

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

5.

Aprovació diverses actuacions subvencionades per la Diputació de Tarragona

Atès que l’actuació “Seguretat en la piscina municipal 2009” s’ha portat a terme satisfactòriament
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

aprovar l’actuació “Seguretat en la piscina municipal 2009”.

Segon.-

Trametre a la diputació de Tarragona la documentació justificativa de la subvenció
atorgada per aquesta actuació.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.

6.

Aprovació l’acceptació de la subvenció AOC. e-tram

Atès que el consorci de l’Administració Oberta de Catalunya ha concedit a aquest Ajuntament una
subvenció per import de 3000,00 € dintre del programa e- TRAM, per afavorir la comunicació entre
ciutadans i administracions i ampliar la possibilitat de efectuar tràmits on-line.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar l’acceptació de la subvenció de l’Administració Oberta de Catalunya ha concedit
a aquest Ajuntament una subvenció per import de 3000,00 € dintre del programa eTRAM

Segon.-

Comunicar aquest la diputació de Tarragona la documentació justificativa de la
subvenció atorgada per aquesta actuació.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per unanimitat dels membres assistent.
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7.

Accions d’impuls ambiental a les comarques de Tarragona. Diputació

Atès que la Diputació de Tarragona té una línea de subvencions per la realització d’accions d’impuls
ambiental.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per la realització
d’accions d’impuls ambiental.

Segon.-

Trametre aquest acord, juntament amb la documentació necessària per sol·licitar la
subvenció, a la Diputació de Tarragona.

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

8.

Aprovar la sol·licitud de subvenció d’Energies renovables i eficiència energètica.

El Departament d'Economia i Finances, Institut Català d'Energia ha convocat dos línies de subvenció
corresponents a “Actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica.” i “Inversions en matèria
d'energies renovables”.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per la realització
d’accions d’impuls ambiental.

Segon.-

Trametre aquest acord, juntament amb la documentació necessària per sol·licitar la
subvenció, a la Diputació de Tarragona.

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

9.

Aprovar l’acceptació de subvencions varies de Diputació (PISCINES, E-CATALEG,
ENERGIES RENOVABLES)

La Diputació de Tarragona ha concedit a aquest ajuntament subvencions pels imposts i conceptes
següents:
Concepte subvenció
Cultura Diputació
Seguretat en la piscina municipal
Adequació de la il·luminació exterior
Actuació concert

Import
900,00 €
5.453,82 €
5.400,00 €
2.400,00 €

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

Aprovar l’acceptació de les subvencions pels imposts i conceptes següents:
Concepte subvenció
Cultura Diputació

Import
900,00 €

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

Seguretat en la piscina municipal
Adequació de la il·luminació exterior
Actuació concert

5.453,82 €
5.400,00 €
2.400,00 €

Segon.-

COMPROMETRE’S a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat atorgat.

Tercer.-

COMPROMETRE’S a complir totes les obligacions establertes a les bases de la
convocatòria i les condicions fixades, si escau, a l’acord de concessió de la subvenció.

Quart.-

Comunicar aquest acord a la Diputació de Tarragona.

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

10. Aprovació de les Ordenances Fiscals pel 2010
Atesa la necessita d’actualitzar i publicar integrament les ordenances fiscals de l’Ajuntament
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Ratificar l’acord de Ple de data 19 de setembre de 2008 d’aprovació provisional de les
següents ordenances:

-

OF1. Impost sobre béns immobles
OF2. Impost sobre activitats econòmiques
OF3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
OF4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
OF5. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
OF6. Ordenança general de contribucions especials
OF7. Taxa pel subministrament d'aigua
OF8. Taxa pel servei de clavegueram
OF9. Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries
OF10. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local
OF11. Taxa per expedició de documents administratius
OF12. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
OF13. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
OF14. Taxa per llicències urbanístiques
OF15. Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
OF16. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament
a la via pública
OF17. Preu públic per la prestació de serveis en la piscina municipal

Segon.-

Corregir l’OF12 que en lloc de dir-se Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada
de la via pública, s’ha de dir Taxa per tramitació de llicències ambientals.

Tercer.-

Aprovar provisionalment les següents ordenances:

-

OF18. Taxa per la prestació del servei de veu pública
OF 19. 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
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Quart.-

situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic
OF20. Taxa reguladora de l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via
pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.
OF21. Ordenança municipal de tinença d’animals
OF22. Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del municipi de
pradell de la Teixeta
OF23. Ordenança reguladora de la circulació de vehicles per la via urbana
OF24. Ordenança reguladora de civisme.
OF25. Reguladora de la gestió dels residus de la construcció
Derogar l’ordenança ordenança fiscal reguladora de la taxa pel desguàs de canaleres i
instal·lacions anàlogues en terrenys d'ús públic, publicada al BOPT 299 de 31 de
desembre de 2009.

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

11. Aprovació de la Moció sobre el exercici del dret a les consultes populars
MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A DECIDIR I DE LA CONSULTA POPULAR PER A LA
INDEPENDÈNCIA A ARENYS DE MUNT
La nació catalana es troba en una cruïlla decisiva de la seva història. Després de més de trenta anys del
restabliment de les llibertats democràtiques, les limitacions del marc polític i jurídic vigent pel que fa a
l’avenç i el reconeixement de l’autogovern, fins i tot dins els estrets paràmetres establerts pel règim
autonòmic, s’han fet cada vegada més evidents a ulls de tothom. Ja ningú no dubta que l’Estat espanyol
continua mantenint, malgrat la modernització social i institucional que ha viscut durant aquest llarg
període, una voluntat uniformitzadora i absolutament refractària a l’avenç nacional dels Països Catalans.
En un moment com el present té una importància fonamental la unitat del poble de Catalunya en la
defensa dels seus drets nacionals i democràtics. I, més enllà encara, el compromís actiu i la participació
del conjunt de la ciutadania en la definició del futur que més li convé al país. El dret a decidir, doncs, és
un element bàsic i irrenunciable que, en democràcia, ningú no pot negar als catalans i les catalanes.
És per tot plegat que cal saludar molt positivament iniciatives com la consulta popular per la
independència d’Arenys de Munt. Només des de la por a la llibertat es poden entendre les pressions i les
amenaces que s’han exercit sobre aquesta, tant per part de grups de caràcter feixista com, i això és
encara més greu, des del mateix govern de l’Estat. Tot plegat és una mostra de la baixa qualitat de la
democràcia espanyola quan topa de ple, encara que sigui en un pla merament simbòlic, amb el dret a
decidir del poble català.
Atès tots aquests elements exposats anteriorment, el ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta acorda
el següent:
Primer.-

Defensar el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur sense traves ni
limitacions de cap mena, en la línia del pronunciament del Parlament de Catalunya de
1989.

Segon.-

Donar suport a la consulta per la independència d’Arenys de Munt com un saludable
exercici de democràcia, obert a la participació de la ciutadania d’aquest municipi.
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Tercer.-

Encoratjar a actuar amb llibertat, i en complicitat amb la societat civil, als ajuntaments
d’altres municipis dels Països Catalans que es plantegin la realització de consultes
similars.

Quart.-

Exigir al govern espanyol el respecte més escrupolós al dret dels municipis catalans que
així ho considerin convenient a celebrar consultes populars per a la independència.

Cinquè.-

Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i als portaveus dels
diferents grups amb representació a la cambra.

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.

12. Aprovació del conveni de circulació amb el Servei Català de Trànsit
Per tal d’atendre necessitats relacionades amb la seguretat del transit, la circulació de vehicles, la
senyalització dels espais o els processos sancionadors.
Vist el conveni de col·laboració entre el servei català de trànsit i els ajuntaments sobre l'assumpció de les
facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, annex al present
acord.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.-

Aprovar el conveni entre el servei català de trànsit i els ajuntaments sobre l'assumpció
de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies
urbanes.

Segon.-

Autoritzar a l’Alcaldessa per signar tota la documentació necessària per portar a terme
aquest acord.

Tercer.-

Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit.

Es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE
PRADELL DE LA TEIXETA SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER
INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.
Barcelona, ... de ... de 2007
REUNITS
D'una part, el senyor Josep Pérez Moya, director del Servei Català de Trànsit.
I de l’altra, l'Il·lustríssim senyor ..., alcalde de l'Ajuntament de ...
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter
administratiu, adscrit al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de
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Catalunya, i creat per la Llei 14/1997, de 24 de desembre, en virtut de la Resolució IRP/4181/2006, de 18
de desembre.
El segon, en representació de l'Ajuntament de ..., en virtut de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de
(data), amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per
aplicació de l'article 114.3.e) 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 de l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
EXPOSEN:
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de trànsit, circulació
de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència
de competències executives en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor de l'Estat a Catalunya,
es va crear, per la Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de
Trànsit, el qual exerceix juntament amb altres òrgans del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació, les competències en aquesta matèria.
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora, l'article 11.1 de la Llei
14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix als corresponents delegats i delegades
territorials del Govern de la Generalitat, la competència per a imposar multes i sancions en matèria de
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals.
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei preveu la possibilitat que tant el Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació com el Servei Català de Trànsit puguin establir convenis
de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competències.
Tercer.- L'article 7 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en concordança amb els articles
25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) 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, fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix la
LSV estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes
correspondrà als respectius alcaldes (art. 68.2 primer paràgraf) i que els ajuntaments comptaran amb
òrgans competents per a la instrucció dels expedients sancionadors (art. 79.1)
No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que els delegats i delegades
territorials del Govern de la Generalitat poden assumir la competència sancionadora per infraccions de
normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit
en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.
En desenvolupament d'aquesta previsió l'article 7.1.b) del Decret 102/1998, de 15 d'abril, de
desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de
vehicles i seguretat viària, confereix als delegats i delegades territorials del Govern la facultat de resoldre
els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en vies urbanes d'aquells municipis
que hagin signat conveni d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada.
Quart.- En virtut d'allò que preveuen els articles 12.1.cinquè i 12.1.sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol,
de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició transitòria única de la Llei
orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot assumir l'exercici de funcions de denúncia de
les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies urbanes sempre que s'estableixi en
el corresponent conveni, gaudint aquesta denúncia, d'acord amb l'article 4.1 del Reial decret 320/1994, de
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25 de febrer, que aprova el Reglament del procediment sancionador en aquesta matèria, del caràcter
d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de les funcions de vigilància i control de la circulació viària.
Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de col·laboració amb
aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article 11.4 de l'esmentada Llei 14/1997, de
24 de desembre, i l'article 12.1 cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, mitjançant la subscripció del
corresponent conveni.
Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de col·laboració d'acord amb
els següents
PACTES
1. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de normes de
circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de ... pel que fa a l'assumpció:
a) de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra, de les infraccions contingudes al
catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria, que
presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de la competència dels vigilants. Aquestes denúncies tenen
caràcter d'obligatòries, d'acord amb l'article 4.1 del Reial decret 320/94, de 25 de febrer.
b) de les competències sancionadores de l'alcalde en vies urbanes per part dels delegats i delegades
territorials, pel que fa a les denúncies a què es refereix l'apartat anterior, d'acord amb l'article 11.4 de la
Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.
2. Potestat sancionadora
L'Ajuntament de ... i el Servei Català de Trànsit acorden que el delegat/da territorial del Govern de la
Generalitat de ... assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde, per infraccions a les
normes de circulació comeses en vies urbanes del municipi de ..., denunciades pels membres del cos de
mossos d’esquadra, en els termes i condicions previstos en els pactes d'aquest conveni.
3. Continguts de la col·laboració
La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament, en la matèria objecte d'aquest conveni, es
durà a terme d'acord amb els apartats següents:
a) Inici del procediment sancionador
El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a conseqüència de
les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos d’esquadra, en funcions
de vigilància i control del trànsit, contra infraccions comeses en les vies urbanes del municipi de ..., de
conformitat amb l’article 4.1 del Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
del procediment sancionador en matèria de trànsit.
b) Instrucció del procediment sancionador
D'acord amb allò que preveu el Decret 102/1998, de 15 d'abril, el Servei Territorial de Trànsit de ... ha
d’instruir els expedients sancionadors incoats per les denúncies formulades pels agents del cos de
mossos d’esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància i control del trànsit en les vies urbanes de
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……..
c) Resolució de l'expedient sancionador
L'òrgan de la Generalitat que resoldrà l'expedient sancionador i imposarà, si escau, la sanció per les
infraccions denunciades pels agents dels cos de mossos d’esquadra en les vies urbanes de ... és el
delegat/da territorial del Govern de la Generalitat a ...
d) Cobrament de la sanció pecuniària
El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades dels
expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.
L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix aquest conveni pot ésser
exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment.
e) Règim de recursos
Contra les resolucions sancionadores dictades pel delegat/da territorial del Govern de la Generalitat de ...
que es derivin de les denúncies que són objecte d'aquest conveni, es pot interposar recurs d'alçada
davant el director del Servei Català de Trànsit.
4. Vigència i extinció
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència d’un any natural
comptador des de la data d’entrada en vigor. Això no obstant, es prorrogarà automàticament anualment,
llevat que es resolgui per alguna de les causes següents:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d'una de les parts, feta amb una antelació de tres mesos.
c) Incompliment per qualsevol de les parts dels pactes del conveni.
5. Publicitat del Conveni
L'Ajuntament de ... es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni per tal de garantir,
d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels habitants del municipi, a
través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de ..., i així mateix per qualsevol altre mitjà
que aquest consideri oportú.
6. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte,
en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.
El conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
(p.d. Resolució IRP/4181/2006, de 18 de desembre,

Per l’Ajuntament de ...
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DOGC de 21.12.06)
Josep Pérez Moya
Director del Servei Català de Trànsit

...
Alcalde

13. Aprovació del conveni de cessió a l’Ajuntament de Pradell de dret de superfície per a
donar diversos serveis municipals i servitud de pas al capdavall de la Vila.
No s’aporta la documentació. Aquest punt de l’ordre del dia queda posposat.

14. Decrets i informes d’Alcaldia.
Decret 33 de 10 de juny de 2009 requeriment
Decret 34 de 16 de juny de 2009 donant claus armari municipal aigua granja
Decret 35 de 16 de juny de 2009 baixa rebuts brossa Sheila Ferguson
Decret 36 de 18 de juny d'atorgament llicències d'obres
Decret 37 de 9 de juliol d’acceptació diverses subvencions (PEIM i altres)
Decret 38 de 15 de juliol d'aprovació de factures PEIM manteniment
Decret 39 de 28 de juliol d'atorgament llicències d'obres
Decret 40 de 29 de juliol de adjudicació provisional obra PUOSC 2009 2a fase
Decret 41 de 3 d'agost d'atorgament llicències d'ocupació contenidor
Decret 42 de 4 d'agost de requeriment modificació projecte per llicència d'obres
Decret 43 de 12 d'agost de modificació pressupost 09
Decret 44 de 17 d'agost d'atorgament llicències d'obres
Decret 45 de 26 d'agost de canvi de vacances
Decret 46 de 26 d'agost d'atorgament llicències d'obres
Decret 47 de 27 d'agost d’adjudicació de de l'obra PUOSC 2009 2a fase
Decret 48 de 28 d'agost de paralització d'obres a Eres, 7
Decret 49 de 31 d'agost delegant tinent Alcaldessa
Decret 50 d'1 d'agost de nomenament dels jutges de pau
Decret 51 de 21 de setembre d'atorgament llicències d'obres
Decret 52 de 21 de setembre de liquidació taxa cementiri
Decret 53 de 23 de setembre baixa rebuts no correctes
Decret 54 de 28 de setembre baixa rebuts no correctes
Decret 55 de 29 de setembre de 2009 convocant ple ordinari

15. 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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