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DECRET D'ALCALDIA Nº 25/2017 
 

Atès que en aquet ajuntament la dedicació dels càrrecs electes es fa anualment, cada 
any i fins final d’any.  
 
Atesa la necessitat de sol·licitar subvenció pels càrrecs electes 2017 i el termini per 
finalitzar les sol·licituds acaba el dia 28 d’abril de 2017.  
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 79 i 80 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària - urgent pel Ple de la 
Corporació pel proper dia 28 d’abril de 2017 a les 9:00h al Saló de Sessions de la Casa 
de la Vila 
 
En ús de les facultats que m’atorga l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local,  
 

RESOLC 
 

Convocar als membres que conformen el Ple Municipal de l’Ajuntament de Pradell de la 
Teixeta pel proper divendres dia 28 d’abril de 2017 a les 9:00 hores a la sala de plens 
consistorial per tal de procedir al desenvolupament i adopció dels oportuns acords en 
relació al següent ordre del dia: 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1- Pronunciament sobre la Urgència de la Sessió. 
2.- Aprovació regim de dedicació de càrrecs electes per l’exercici 2017 i sol·licitud de 
subvenció al Departament de Governació.  
 
Ho mana i signa l'Alcaldia - Presidència, al lloc i data a l'inici indicats, davant de mi, el 
Secretari General, que dono fe de la seva existència i ordeno la seva transcripció al 
corresponent llibre de Resolucions. 

_ 
Pradell de la Teixeta, a 27 d’abril de 2017 
_       Davant de mi, 
L'Alcaldessa,       La Secretaria interventora 
 
        
Mar Amorós Mas     Elena Gisbert Ejarque  
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CONVOCATÒRIA 
 
Per indicació de l’alcaldessa Sra. Mar Amorós Mas, us convoco a la sessió 
extraordinària del ple de l’Ajuntament. 
 
Dia:   28 d’abril de 2017    
Hora: 09:00h.  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1- Pronunciament sobre la Urgència de la Sessió. 
2.- Aprovació regim de dedicació de càrrecs electes per l’exercici 2017 i sol·licitud de 
subvenció al Departament de Governació.  
 
 
 
La Secretaria interventora del SAM al servei municipal 
Elena Gisbert Ejarque 
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1- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
Atès el contingut de l'article 98.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 en el qual 
s'estableix que, "les sessions plenàries s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies 
hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de 
les quals hauran de ser ratificades pel ple ". 
 
Atès que la urgència de la convocatòria ve determinada fonamentalment, per tal de dotar 
de crèdit aquelles aplicacions pressupostàries que no tenien consignació pressupostària 
suficient i adequada o aquella era insuficient, dintre de l’exercici 2016. 
 
La Ratificació de la urgència de la Convocatòria Extraordinària-Urgent del Ple de 
l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta a data 30 de desembre de 2016 pels motius 
anteriorment exposats i en compliment del que estableix l'article 98.b) ja citat. 
 
 
Intervencions? 
Vots a Favor? 
Vots en Contra? 
Abstencions? 
Explicació de Vot? 
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