ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 30 D’AGOST DE 2013
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 8/2013
Divendres 30 d’agost del 2013
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
13.14 hores
14.05 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
Excusa la seva assistència: Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
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 29 de juliol de 2013.

2.

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

3.

Proposta de modificació d’ordenança fiscal núm.15, reguladora de la taxa per la
prestació de serveis en la piscina municipal.

4.

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

5.

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 del ple ordinària del 29 de juliol
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 29 de juliol
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 68, de 30 RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA RESOLUCIÓ
de juliol de 2013
D’IMPOSICIÓ DE MULTES COERCITIVES 1/2023
Decret nº 69, de 30 DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PER TRASLLAT INHUMACIÓ AL
de juliol de 2013
CEMENTIRI MUNICIPAL
Decret nº 70, de 30 DE RESOLUCIÓ D’ACCEPTACIÓ DE TRÀMIT PER AVINENÇA AMB
de juliol de 2013
CARÀCTER VOLUNTARI DAVANT EL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE
CATALUNYA
Decret nº 71, de 31 D’APROVACIÓ DE PROJECTE DE REHABILITACIO DE MASIA EN SÒL
de juliol de 2013
NO URBANITZABLE, EN ABSÈNCIA DE CATÀLEG DE MASIES,
EMPLAÇADA A LA PARCEL·LA 123 DEL POLÍGON 11 PARTIDA
CANALETES, A INSTÀNCIA DE GUIFRÉ BLANCH RULL
Decret nº 72, de 6 DE IMPOSICIÓ DE SEGONA MULTA COERCITIVA PER
d’agost de 2013
INCOMPLIMENT DE RESOLUCIÓ DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA A LA CONSTRUCCIÓ EN SNU SITUADA AL CARRER
NOU S/N DE PRADELL DE LA TEIXETA.
Decret nº 73, de 6 D’APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE CONCERTACIÓ D’UNA
d’agost de 2013
PÒLISSA DE TRESORERIA A CURT TERMINI AMB CATALUNYA
CAIXA
Decret nº 74, de 27 D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
d’agost de 2013
ORDINARI MUNICIPAL NÚMERO 8/2013

3.
Proposta de modificació d’ordenança fiscal núm.15, reguladora de la taxa
per la prestació de serveis en la piscina municipal.
De conformitat amb la normativa d’hisendes locals, es proposta l’aprovació de la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal, en el punt següent, de la següent manera:
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ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ
TRIBUTÀRIA DE LA TAXA. TARIFICACIÓ.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Abonaments:
Abonament de 10 dies
Abonament familiar (temporada sencera / família)

25,00 euros
150,00 euros

De conformitat amb el que es disposa a l’article 162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya; l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local; i d’acord amb l’article 17 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, els acords provisionals i les
seves modificacions estaran exposats al públic a la secretaria municipal durant el termini de 30
dies comptadors des de la publicació d’aquest anunci al BOP per què els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas de no haver-hi
cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.
En el torn d’intervencions, el regidor Sr. Francesc Sans proposa que no es bonifiquin les taxes de
la piscina municipal a les cases rurals, ja que considera que els veïns del municipi estan pagant
més que els turistes. El regidor d’esports, Sr. Roger Mas, li respon que no existeix cap
bonificació específica sinó que a les cases rurals se’ls expedeix un abonament de temporada, i
finalitza dient que s’estudiarà per a propers exercicis.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents
acords:
Primer.-

Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal núm.15, reguladora de la taxa per la
prestació de serveis en la piscina municipal, en el punt que es detalla.

Segon.-

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.

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

Donar compte de les llicències d’obres aprovades.

No hi ha les llicències urbanístiques atorgades en aquest període.
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5.

Precs i preguntes

El regidor Sr. Francesc Sans pregunta si es podria posar un plafó insonoritzador a tocar del
motor de gasoil de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Pradell (EDAR) per tal de pal·liar
els sorolls que genera per als veïns. L’alcalde respon que ja existeix un compromís de l’Agència
Catalana de l’Aigua per començar les obres d’instal·lació d’un motor elèctric abans d’acabar
aquest exercici 2013.
El regidor Sr. Francesc Sans comenta que segons el seu parer al balcó de la façana de
l’Ajuntament no hi hauria d’haver la bandera de la Denominació d’Origen Montsant. L’Alcalde,
Miquel Cabré, li respon que s’ha signat un acord amb la Denominació d’Origen Montsant entre
els quals hi ha el compromís que al balcó municipal hi pengi la bandera d’aquesta institució, i
afegeix que aquesta és la denominació vinícola que pertoca al municipi. El regidor Francesc
Sans respon que al balcó principal creu que no s’hi hauria de posar aquesta bandera. L’alcalde
comenta que es mirarà de reubicar al balcó que dóna a la façana del Carrer Major.

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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