ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA DE DATA 25 DE JUNY DE
2015
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament. Sessió 8/2015
25 de juny de 2015
Extraordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
18.10 hores
18.35 hores

ASSISTEIXEN:
Sra. Lourdes Aluja Matas, regidora
Sra. Maria Mar Amorós Mas, regidora
Sr. Maria Antònia Cabré Barberà, regidora
Sr. Gerard Cabré Vaqué, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 25 DE JUNY DE 2015
1.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple extraordinària del 13 de
juny de 2015, de la sessió constitutiva de la corporació.

2.

Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.

3.

Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.

4.

Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.

5.

Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents
d’alcalde i de les atribucions a favor de regidors i regidores de l’Ajuntament.

6.

Proposta de nomenament de tresorer o tresorera.

7.

Proposta de resolució del règim de dedicació dels càrrecs electes municipals.
*******************************

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia. Desenvolupament de la sessió i
acords:
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1.

Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació

En relació a l’Acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el dia 13 de juny de 2015,
de la qual no es dóna lectura atès que els regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha
estat tramesa juntament amb la convocatòria, aquesta s’aprova per UNANIMITAT dels membres
assistents, a la qual tots i totes donen llur conformitat.

2.

Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació

Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de regulació del règim de sessions del Ple de la
corporació, que és convenient per establir la regulació de les sessions ordinàries del ple.
Pren la paraula l’Alcaldessa, Sra. Mar Amorós Mas, per indicar que els plens se celebraran cada
dos mesos, d’acord amb la conveniència prèviament pactada amb tots els membres de la
corporació, i que per facilitar l’assistència a les sessions se celebraran el primer dijous de cada
mes, a les 6 de la tarda (18:00 hores).
Així doncs, el Ple per UNANIMITAT dels membres assistents, ACORDA:
Primer.ESTABLIR que les sessions ordinàries del Ple se celebrin amb una periodicitat
bimensual, a realitzar preferiblement el primer dijous del mes que correspongui, a les 18:00
hores de la tarda, i si fos festiu, es realitzarà qualsevol altre dijous del mes.
Segon.En compliment de l’article 84 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
tota la documentació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia estarà a disposició dels membres
de la corporació des del mateix dia de la convocatòria mitjançant correu electrònic, que faciliten
en aquest acte a tal l’efecte els regidors i regidores davant la Secretaria municipal.

3.

Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes

Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Comissió Especial de Comptes i de
la seva composició, de conformitat amb allò establert a l’article 58.3 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Ple, per UNANIMITAT dels membres assistents, ACORDA:
Primer.-

CREAR la Comissió Especial de Comptes.

Segon.ESTABLIR que aquesta Comissió s’integri per la representació proporcional del
diferents grups polítics que integren la corporació. La composició serà la següent:
Càrrec

Regidor/a

Grup municipal

Alcaldessa:

Sra. MARIA MAR AMORÓS MAS

CIU

Vocals:

Sra. LOURDES ALUJA MATAS

CIU
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4.

Sr. MARIA ANTÒNIA CABRÉ BARBERÀ

CIU

Sr. GERARD CABRÉ VAQUÉ

CIU

Sr. FRANCESC SANS VIVES

UMdC

Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.

A continuació, es procedeix al nomenament dels representants de l'Ajuntament en òrgans
col·legiats, que siguin de la competència del Ple.
- CONSORCI PEL DESENVOLUPAMENT DEL PRIORAT: Sra. Maria del Mar Amorós Mas,
Alcaldessa.
- CONSORCI DE LA SERRA DE LLABERIA (en compliment del vigent Conveni de
col·laboració entre el Consorci de la Serra de Llaberia i l’ajuntament de Pradell de la
Teixeta per a la gestió de l’EIN de la Serra de Llaberia al municipi de Pradell de la
Teixeta).
o Coordinador: Sr. Gerard Cabré Vaqué, regidor.
o Representants a la Comissió de Seguiment: Sra. Maria del Mar Amorós Mas,
Alcaldessa, i Sr. Gerard Cabré Vaqué, regidor.
- MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE FALSET, MARÇÀ, LA TORRE DE
FONTAUBELLA, PRADELL I BELLMUNT: Sra. Maria del Mar Amorós Mas, Alcaldessa,
Vocal el Sr. Gerard Cabré Vaqué, regidor, i suplent de Vocal, Sra. Lourdes Aluja Matas,
regidora.
- CONSORCI DEL CAMP DE TARRAGONA I LA SEVA ÀREA D’INFLUÈNCIA: Sra. Maria
del Mar Amorós Mas, Alcaldessa.

5.

Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents
d’alcalde i de les atribucions a favor de regidors i regidores de l’Ajuntament.

Acte seguit, per part de la Sra. Alcaldessa, es procedeix a donar coneixement al ple municipal
de les resolucions adoptades en matèria de nomenament de Tinents d'Alcalde i de les
atribucions a favor dels regidors i regidores, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 99/2015, de
data 15 de juny, d’organització municipal, a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 i 23.3
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 53.2 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 46 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals.
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L’Alcaldia nomena les tinences d’alcaldia que es relacionen a continuació:
Primera Tinent d’Alcaldia

LOURDES ALUJA MATAS (CiU)

Segona Tinent d’Alcaldia

MARIA ANTÒNIA CABRÉ BARBERÀ (CiU)

Tercer Tinent d’Alcaldia

GERARD CABRÉ VAQUÉ (CiU)

Per part de l’Alcaldia es dóna compte de les delegacions específiques d’atribucions a favor dels
regidors i regidores que tot seguit es relacionen, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per la qual s’estableixen les regidories de govern
municipal següents, en les quals s’estructurarà l’activitat municipal, en favor dels regidors i
regidores als quals se’ls atribueixen competències de direcció i gestió:
REGIDOR/A
MARIA MAR AMORÓS MAS (CiU)

LOURDES ALUJA MATAS (CiU)

MARIA ANTÒNIA CABRÉ BARBERÀ (CiU)

GERARD CABRÉ VAQUÉ (CiU)

MATÈRIA DELEGADA – REGIDORIA
URBANISME I HABITATGE
RECURSOS HUMANS
HISENDA
PROTECCIÓ CIVIL
CULTURA I FESTES
EDUCACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA
ATENCIÓ CIUTADANA
SERVEIS SOCIALS
SALUT
MEDI AMBIENT I ENTORN
JOVENTUT
ESPORTS

L’abast de les funcions atribuïdes a cada regidoria comporta facultats de direcció i gestió. Resten
excloses les facultats de resolució, que es concentren en l’òrgan d’Alcaldia.
Així mateix, l’alcaldia té la missió de dirigir i orientar el conjunt de l’acció de govern municipal,
juntament amb les competències atribuïdes per la normativa de règim local.
Als efectes de donar major representativitat als acords plenaris, no es proposa cap delegació de
competències atribuïdes al ple en favor d’aquesta Alcaldia.

6.

Proposta de nomenament de tresorer o tresorera.

Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de nomenament de tresorera de l’ajuntament de
Pradell de la Teixeta, d’acord amb el que estableix l’article 186 del real decret legislatiu 2/2004,
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de 5 de març, del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i es proposa l’adopció
dels següents acords:
Primer.-

Nomenar tresorera de l’Ajuntament la Sra. MARIA ANTÒNIA CABRÉ BARBERÀ,
regidora de la corporació.

Segon.-

Rellevar la Sra. MARIA ANTÒNIA CABRÉ BARBERÀ de l’obligació de prestar fiança,
fent constar de manera expressa que respondran solidàriament del resultat de la seva
gestió la resta de regidors del grup municipal de CiU.
No respon solidàriament de la gestió del tresorer/a Sr. FRANCESC SANS VIVES.

Sotmesa a votació aquesta segona proposta, s’aprova per UNANIMITAT dels membres
assistents.

7.

Proposta de resolució del règim de dedicació dels càrrecs electes
municipals.

Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia continguda al decret número 99/2015, sobre el
règim de dedicació dels càrrecs electes.
Es considera necessari l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta
corporació, així com de la retribució que comporta, i donada la recent constitució de l’ajuntament
l’equip de govern vol atribuir una dedicació a temps parcial a la regidora Sra. Lourdes Aluja
Matas.
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.
D’acord amb allò que estableix l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que modifica la Llei 7/1985, cal complir la
limitació en règim de dedicació exclusiva per part dels membres de municipis amb població
inferior a 1.000 habitants, en què cap membre podrà prestar els seus serveis en règim de
dedicació exclusiva.
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 de 2 de juliol de 2015, la regidora
d’aquesta corporació senyora LOURDES ALUJA MATAS, exercirà el seu càrrec amb una
dedicació parcial del 75% de jornada, corresponent a 30 hores setmanals, i percebent l’import de
6.199,38 Euros bruts. Aquesta retribució es percebrà en sis pagues, corresponents a les
mensualitats de l’any fins a data 31 de desembre de 2015, de finalització de la dedicació.
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Segon.DONAR D’ALTA al règim general de la Seguretat Social, amb data de fi de la
dedicació al 31 de desembre de 2015. La retribució per dedicació a temps parcial es percebrà en
sis pagues.
Tercer.PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb
la normativa de la dedicació dels càrrecs electes.
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.

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 Secretari, en dono fe.
L'alcaldessa,
MARIA MAR AMORÓS MAS

El Secretari-interventor acctal.,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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