Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Ple de constitució de l'ajuntament
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 15 de juny de 2019
Hora d'inici: 19:30
Lloc: Sala de plens

Assistents:
Sra. Antonia Cabré Barberà (Junts per Pradell)
Sra. Núria Pedrola Vidilla (Junts per Pradell)
Sr. Josep Mª Durán Rovira (Junts per Pradell)

ACORDS
SECRETARIA
1.- Constitució de la Mesa d'Edat
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que disposen els art. 37.2 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general.
Aquesta mesa d’edat ha de quedar integrada pel regidor de més edat, Sr. Josep Maria
Duran Rovira, que actuarà com a president de la mateixa, i el de menor edat, Sra. Núria
Pedrola Vidilla, que actuarà com a vocal.
Com a secretari, hi actuarà el de la corporació, Sr. Òscar Ruben Presa Virgili.

2.- Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
2. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES
La Mesa d’edat comprova el DNI i les credencials dels regidors i regidores electes, d’acord
amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona de Reus, per ordre alfabètic
del primer cognom i finalitzant pels membres de la Mesa d'edat, en aquest cas, pel de
major edat.
Es determina per la Mesa d'Edat que les credencials són correctes.

3.- Promesa o jurament dels regidors i regidores electes i declaració de constitució
del la Corporació
3. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. LOURDES ALUJA MATAS
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació és membre electe:
-Sra. Lourdes Aluja Matas, per la candidatura Junts per Pradell.

Fonaments de dret
a) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar a la Sra. Lourdes Aluja Matas, per la candidatura Junts per Pradell per a
la presa de possessió del càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
La Sra. Lourdes Aluja Matas respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal i manifesta "Amb
lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als
presos i preses polítics i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís amb la
igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada."

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

4. PRESA DE POSSESSIÓ SRA. NÚRIA PEDROLA VIDILLA
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació és membre electe:
-Sra. Núria Pedrola Vidilla, per la candidatura Junts per Pradell.

Fonaments de dret

a) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar a la Sra. Núria Pedrola Vidilla, per la candidatura Junts per Pradell per a
la presa de possessió del càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
La Sra. Núria Pedrola Vidilla respon: Sí, ho prometo.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

5. PRESA DE POSSESSIÓ SRA. Mª ANTONIA CABRÉ BARBERÀ
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per

cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació és membre electe:
-Sra. Mª Antònia Cabré Barberà, per la candidatura Junts per Pradell.

Fonaments de dret
a) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar a la Sra. Mª Antònia Cabré Barberà, per la candidatura Junts per Pradell
per a la presa de possessió del càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
La Sra. Mª Antònia Cabré Barberà respon: Sí, ho prometo.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

6. PRESA DE POSSESSIÓ SR. JOSEP MARIA DURAN ROVIRA
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació és membre electe:
-Sr. Josep Maria Duran Rovira, per la candidatura Junts per Pradell

Fonaments de dret
a) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar al Sr. Josep Maria Duran Rovira, per la candidatura Junts per Pradell per
a la presa de possessió del càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El Sr. Josep Maria Duran Rovira respon: Sí, ho prometo

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

7. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Aprovat

Vist que tots els regidors i regidores han promès el càrrec, el President de la mesa, el Sr.
Josep Maria Duran Rovira, DECLARA CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ.
4.- Elecció de l'alcalde/essa
8. ELECCIÓ DE L'ALCALDE/ESSA
Aprovat

Es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma en què assenyala a l’art. 196
de la Llei Orgànica del règim electoral general.
El president de la mesa pregunta als membres de la corporació quins d'ells es presenten
com a candidats a l’Alcaldia.
Es presenta com a candidat a l’alcaldia, la regidora: Sra. Lourdes Aluja Matas
A continuació, s’efectua la votació de manera ordinària,
Lourdes Aluja Matas, vota a la Sra. Lourdes Aluja Matas
Mª Antònia Cabré Barberà, vota a la Sra. Lourdes Aluja Matas
Núria Pedrola Vidilla, vota a la Sra. Lourdes Aluja Matas
Josep Maria Duran Rovira, vota a la Sra. Lourdes Aluja Matas
Vist el resultat de la votació, el President de la Mesa proclama Alcaldessa electe d’aquest
Ajuntament a la Sra. Lourdes Aluja Matas atès haver obtingut la majoria absoluta dels vots
emesos en aquest acte.
5.- Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu
càrrec
9. PRESA DE POSSESSIÓ ALCALDE/ESSA
Aprovat

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació poden ser candidats els electes:
-Sr. Josep Maria Duran Rovira, per la candidatura Junts per Pradell
-Sra. Núria Pedrola Vidilla, per la candidatura Junts per Pradell
-Sra. Mª Antònia Cabré Barberà, per la candidatura Junts per Pradell
-Sra. Lourdes Aluja Matas, per la candidatura Junts per Pradell

Fonaments de dret
Legislació aplicable:
a)Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b)Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec d'alcaldessa de conformitat amb el Reial
decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques.

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d'alcaldessa de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
La Sra. Lourdes Aluja Matas respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal i manifesta "Amb
lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als
presos i preses polítics i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís amb la

igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada."
Segon.- Donar possessió del càrrec de l’Alcaldia, per la qual cosa es procedirà a la
dissolució de la mesa d’edat assumint la presidència de la sessió.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

6.- Donar compte per part del secretari interventor de les existències dels valors
dipositats i de llurs justificants.
10. DONAR COMPTE PER PART DEL SECRETARI INTERVENTOR DE LES
EXISTÈNCIES DELS VALORS DIPOSITATS I DE LLURS JUSTIFICANTS.
El secretari interventor de la corporació dóna compte de l’estat de tresoreria amb la
presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris a data de 15 de juny de 2019.
BBVA: 250.628.85 euros
CAIXABANK: 64,41 euros
IMPORT TOTAL: 250.693.26 euros
L'ajuntament no té a data d'avui cap tipus de deute contret davant de les entitats bancàries
en forma de préstecs.
INTERVENCIONS
Acte de cloenda de la sessió
11. DISCURS DE LA SRA. ALCALDESSA, SRA. LOURDES ALUJA MATAS
La Sra. Alcaldessa pren la paraula i llegeix el discurs que es transcriu a continuació:
Benvolguts/des regidors de l’Ajuntament, pradellencs i pradellenques,
El passat 28 de maig vam exercir el nostre dret a escollir els nostres representants
municipals i avui comença el govern del municipi.
Tinc l’honor d’haver rebut aquest encàrrec i no vull deixar d’expressar-vos el meu
agraïment..

Assumim el llegat d’aquelles persones que ens han precedit perquè la seva experiència ens
enriqueix.
Afrontarem nous reptes, treballarem per a ser socialment més avançats, més demòcrates, I
tot això ho volem fer amb GENEROSITAT I DEDICACIO.
Volem transformar tranquil·lament l’espai públic preservant els valors paisatgístics i
patrimonials.
Volem avançar en aspectes tecnològics i de turisme.
Volem acostar l’ Administració a la gent del poble
Volem continuar tenint una intensa relació amb la comarca i mantenir el nostre compromís
Nacional per a ser més justos i més lliures.
QUÈ US OFEREIXO?
Us ofereixo assumir el liderat de la vostra voluntat amb HUMILITAT, RESPECTE I
TREBALL PERSONAL.
Podem cometre errors però no podem decebre la confiança de tots els que ens heu
recolzat i els que no.
Us ofereixo DIALEG, PROXIMITAT, ESTAR ALLA ON PASSEN LES COSES, ESCOLTAR,
CONEIXER I TAMBE APRENDRE DE TOTS VOSALTRES CADA DIA.
Us ofereixo governar aquests 4 anys amb RIGOR, DETERMINACIO I AMB FERMESA.
Per acabar, us CONVIDEM a alçar el cap i SOMMIAR en un Pradell MES JUST i MES
AMABLE perquè sense SOMNIS NO S’AVANÇA
És per això que VOLEM GOVERNAR EL PRESENT PERO TAMBÉ IMAGINAR EL FUTUR.
És per aquest motiu, que aquest equip de govern us demanem que ENS AJUDEU.
TOTS TENIM UN PAPER A JUGAR IGUAL D’IMPORTANT I NECESSARI.
Gràcies, novament, pels què ens heu fet confiança.

Finalitzades totes les intervencions, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.

Secretari Interventor

President

Oscar-Ruben Presa Virgili

Lourdes Aluja Matas

