ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 29 DE JULIOL DE 2013
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 7/2013
Dilluns 29 de juliol del 2013
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
13.11 hores
13.56 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
No assisteix: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 27 de juny de 2013.

2.

Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats i dels informes aprovats.

3.

Modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes municipals.

4.

Aprovació de les festes locals per l’any 2014

5.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

6.

Precs i preguntes
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Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:

1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 27 de juny
de 2013.

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 del ple ordinària celebrada el 27 de juny
de 2013.
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 l’òrgan de Secretaria es procedeix a llegir els diferents Decrets d’Alcaldia que queden
enumerats a continuació, dels quals se’n dóna compte al Ple.
Decret nº 61, de 2 de
juliol de 2013
Decret nº 62, de 2 de
juliol de 2013
Decret nº 63, de 8 de
juliol de 2013
Decret nº 64, de 17
de juliol de 2013
Decret nº 65, de 17
de juliol de 2013
Decret nº 66, de 25
de juliol de 2013
Decret nº 67, de 26
de juliol de 2013

10/06/2013

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA DE
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
APROVACIÓ DE LES DESPESES DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT
DE CAMINS MUNICIPALS
D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS NÚMERO 5_2013
AL CARRER DE LA FONT, 2 2º2ª
D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS NÚMERO 6_2013
AL CARRER DE DALT, 16
D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS NÚMERO 7_2013
EN SNU
D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL NÚMERO 7/2013
D’INICI D’EXPEDIENT PER A FIXAR LA DEDICACIÓ I EL RÈGIM
RETRIBUTIU DELS CÀRRECS ELECTES MUNICIPALS DE L’EXERCICI
2013.

Donar compte dels informes aprovats:
INFORME DE LA SECRETARIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE
EXPEDIENT PER A FIXAR LA DEDICACIÓ I EL RÈGIM RETRIBUTIU
DELS CÀRRECS ELECTES MUNICIPALS DE L’EXERCICI 2013. Autor:
Josep Guillén Viñas
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3.

Modificació del règim de dedicació dels càrrecs electes municipals.

D’acord amb el Decret de l’Alcaldia número 67 de data 26 de juliol, pel qual s’inicia l’expedient
per a fixar el règim retributiu i la dedicació dels càrrecs electes per a l’exercici 2013, donada la
recent necessitat d’atribuir una dedicació a temps complet al regidor i Alcalde de la Corporació,
Sr. Miquel Cabré Just, amb DNI 39834809M.
Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
ha aprovat la resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats
càrrecs electes locals, per a l'exercici 2013, i que aquest ajuntament té consignació
pressupostària per a aquesta partida de despesa.
Atès que el secretari interventor municipal ha emès l’informe preceptiu en data 26 de juliol de
2013, en sentit favorable.
Cal tenir en compte l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa concordant, els
membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan
els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que
estableixi el ple de la corporació.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents
acords:
Primer.-

Establir que, amb data a efectes d’alta el 1 d’agost de 2013, el senyor Miquel Cabré
Just, alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva
de 40 hores i percebent l’import de 5.166,15 euros bruts anuals.

Segon.-

Aquesta retribució es percebrà en sis pagues, i donant-los d’alta al règim general de
la Seguretat Social.

Tercer.-

Publicar al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l'article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article
166 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 altra normativa concordant.

Quart.-

Establir un règim de recursos contra l’aprovació definitiva d’interposició de recurs
contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació
de l’anunci al BOPT, davant la Sala del Contenciós-Administratiu de Tarragona, de
conformitat a les normes reguladores de l'esmentada jurisdicció, d'acord amb el que
s'estableix a l'article 171 del dit Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres assistents.
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4.

Aprovació de les festes locals per l’any 2014

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació ha iniciat la preparació de l’Ordre de Festes Locals
de Catalunya per a l’any 2014.
Atès que d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el decret de la Generalitat on s’estableix que les
dues festes locals seran fixades per ordre de la Consellera de Treball, a proposta dels respectius
municipis.
L’Alcalde, Miquel Cabré, fa esment que com cada any es reservaran els dos dies de festes locals
per a les dos festes del municipi, una que serà per les Festes de Santa Maria Magdalena, i l’altra per
a les Festes de Sant Miquel.
De conformitat amb el que estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel
qual s’estableix la competència del ple com a l’òrgan competent per aprovar les festes locals.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.-

Establir els següents dies com a Festes Locals pel proper any 2014:
− Dilluns 21 de juliol de 2014. Festes de Sta. Maria Magdalena.
− Dilluns 6 d’octubre de 2014. Festes de St. Miquel Arcàngel

Segon.-

Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.

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

5.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

Vistes les llicències urbanístiques atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de les
llicència d’obres menors aprovades, que es relacionen a continuació:
Llicència ICIO número
04/2013 de 13-06-2013
Llicència ICIO número
05/2013 de 8-07-2013
Llicència ICIO número
06/2013 de 17-07-2013
Llicència ICIO número
07/2013 de 30-07-2013

Plaça de l’Església, 2, Josep Maria Llauradó Gomis.
“Alicatar terrassa amb pegoland elàstic”.
Carrer de la Font, 2, 2º2ª, Josep Cabré Cabré.
“Instal·lació i muntatge de peces de bany, enrajolar i canviar
finestres”.
Carrer de Dalt, 16, Jaime Cervera Yoldi.
“Reparació de la façana i el balcó”.
Parcel·la 32 Polígon 15, SNU, José Jiménez Maldonado.
“Reparació de coberta a caseta agrícola”.
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6.

Precs i preguntes.

En el torn de precs i preguntes, el regidor Francesc Sans Vives (UMdC) esmenta que el motor de
l’estació depuradora municipal (EDAR) fa un soroll que arriba a molestar nombrosos veïns del
poble. En resposta a la pregunta plantejada pel regidor, l’Alcalde esmenta que hi ha un expedient
obert amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal de reformar la connexió elèctrica de
l’EDAR, en què se substituirà el motor a gasoil actual per una motorització elèctrica amb
connexió directa a la xarxa elèctrica, de manera que l’EDAR deixarà de produir contaminació
acústica, i que l’ACA s’ha compromès a connectar al llarg del 2014.

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,
MIQUEL CABRÉ JUST

El Secretari-interventor,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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