
 
 

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA 
 Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta -   977828004 - Fax: 977828200 - C/el: aj.pradell@altanet.org 

www.pradelldelateixeta.cat 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2019 
Caràcter: Extraordinària 
Dia:  02/05/2019    
Hora inici: 15:12 hores.  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Mar Amorós Mas, Alcaldessa 
Gerard Cabré Vaqué, regidor 
Lourdes Aluja Matas, regidora 
Maria Antònia Cabré Barberà, regidora 
 
 
Excusa la seva assistència: Francesc Sans Vives, regidor 
 
Òscar Ruben Presa Virgili, Secretari interventor de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta. 
 
 
      ORDRE DEL DIA: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR DE DATA 26-04-
2019 
 
2.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA PER A L’ABONAMENT DE 
RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES PER L’ANY 2019 
 
3.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 

4.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR DE DATA 26-04-
2019 
 

Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la sessió ordinària de data 26 
d’abril de 2019, per haver-ne distribuït la mateixa amb la convocatòria, es pregunta si hi ha 
alguna esmena al respecte.  
 
Sotmesa a votació, per unanimitat dels membres assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova 
l’acta de la sessió de data 26-04-2019.  
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2.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA PER A L’ABONAMENT DE 
RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES PER L’ANY 2019 
 
Fets  

En el Ple de l’ajuntament de data 22 de febrer de 2018 es va adoptar l’acord següent: 
 
“Donar d’alta al règim general de la Seguretat Social a la primera tinenta d’alcaldia de 
l’ajuntament, Sra. Lourdes Aluja Matas amb data de fi de la dedicació al 31 de desembre 
de 2018, repetint les mateixes operacions d’alta i baixa cada any fins que la regidora 
finalitzi la seva vinculació amb l’Ajuntament o fins que s’adopti un nou acord plenari 
modificatiu d’aquest. La retribució per dedicació a temps parcial es percebrà en vuit 
pagues”. 
 

Pel que respecta a l’anualitat de 2019, en el DOGC, número 7846, de data 3 d’abril, es 
fa pública la Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019. 
 
Com a complement d’aquesta Resolució, el Departament de Presidència ha tramès un 
escrit pel qual determina els criteris en el moment de tramitar la sol.licitud corresponent 
a aquest any tenint en compte la celebració d’eleccions municipals. Els criteris són el 
que segueixen: 

 
1.Els Ajuntaments interessats, que compleixin els criteris establerts a les bases, hauran 

de presentar les sol•licituds per als càrrecs electes que exerceixen actualment als 
respectius ajuntaments, dins del termini establert a la convocatòria.  
 
2. Després de la constitució de les noves corporacions, hauran de comunicar a la 
Direcció General d’Administració Local (DGAL) els canvis que s’hagin produït respecte 
de les persones electes incloses en la sol•licitud, mitjançant certificació del secretari o 
secretària de l’Ajuntament que deixi constància que la contractació s’ha decidit 
mitjançant acord del Ple de la corporació, i ha d’incloure, per a cada persona electa, la 
resta de dades que s’aporten amb la sol•licitud inicial: nom, NIF, càrrec, data d’alta a la 
Seguretat Social, data d’inici i data de finalització del termini de justificació i % de 
dedicació.  
 
3. En cap cas es pot superar l’import resultant de la sol•licitud presentada dins del 
termini establert a la convocatòria.  
 
Vista aquesta possibilitat de demanar la subvenció de càrrecs electes per a la totalitat 
de l’any 2019 amb el compliment dels requisits i criteris exposats anteriorment. 

 

mailto:aj.pradell@altanet.org
http://www.pradelldelateixeta.cat/


 
 

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA 
 Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta -   977828004 - Fax: 977828200 - C/el: aj.pradell@altanet.org 

www.pradelldelateixeta.cat 
 
 

 

Fonaments de dret 

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. 
 
Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a 
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Sol.licitar al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció en el marc de la Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria 
per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019, pel càrrec de la 
primera tinenta d’alcaldia, Sra. Lourdes Aluja Matas, amb exercici del càrrec amb una 
dedicació parcial del 75% de jornada, corresponent a 30 hores setmanals, i percebent 
l’import de 1.033,23 Euros bruts mensuals. 
 
Segon.- Determinar que la Sra, Lourdes Aluja Matas serà donada de baixa del règim 
general de la Seguretat Social en data 14 de juny de 2019, i en posterioritat, el nou 
consistori que resulti de les eleccions del 26 de maig de 2019 adoptarà l’acord que 
consideri més convenient sobre aquesta qüestió. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 

 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia que han estat dictats que van des del número 
19/2019 de data 26-04-2019 fins al número 20-2019 de data 29-04-2019, restant-ne 
assabentats la totalitat dels regidors assistents tota vegada que han disposat de la 
documentació integrant del present punt de l’ordre del dia amb l’antelació legalment exigida: 
 

Decret 19/2019 de 26/04/2019 Pagament nòmines abril i liquidació Victor 
Yagüe 

Decret 20/2019 de 29/04/2019 Convocatòria Ple extraordinari 
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Resten assabentats tots els regidors de la relació adjunta de Decrets. 
 
 

4.- PRECS I PREGUNTES 
 

No se’n formulen. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze 
hores i vint-i-un minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 

 
 

L’Alcaldessa,      El secretari interventor  
 
 
 
 
 

Mar Amorós Mas    Òscar Ruben Presa Virgili 
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