Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 22-01-2021
Ens: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Albert Sabaté Rull
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 22 de gener de 2021
Hora d'inici: 13:34
Lloc: SALA DE PLENS
Assistents:
Sr. Joan Mas Salsench (IpTF-AM)
Sra. Ester Olmedo Pujol (TDF- Amunt)
Sra. Natàlia Serra Aguiló (TDF- Amunt)
Sr. Bautista Sancho Rofes (IpTF-AM)

Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, l'Alcalde obre la sessió

ACORDS
1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 04-12-2020
1. SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 04-12-2020
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 4 de desembre de 2020, de
la qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’
una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
Sotmesa a votació l'aprovació de l'esborrany de l'acta, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

2.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2021
2. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2021

El Sr. Joan Mas Salsench argumenta el vot d'abstenció del seu grup per la qüestió del projecte
d'inversió del parquing que es preveu en el mateix, esmentant que es podria haver habilitat un
aparcament en la zona de la pista esportiva enlloc d'aquesta finca. Amb aquesta actuació, no
hagués calgut destinar tots aquests diners en aquest projecte, podent destinar-los a d'altres
conceptes.
L'alcalde pren la paraula per dir que el projecte està subvencionat en un 95% per la Diputació
de Tarragona.

Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, resulta aprovada per tres vots a favor del Sr. Albert
Sabaté Rull, la Sra. Natàlia Serra Aguiló i la Sra. Ester Olmedo Pujol i dues abstencions del Sr.
Joan Mas Salsench i el Sr. Bautista Sancho Rofes.

Fets
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2021.
El secretari interventor ha emès l’informe favorable corresponent.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Fonaments de dret
En la tramitació del pressupost s’ha seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2021, el qual, resumit per
capítols, és el següent:
Pressupost d’ingressos
Operacions corrents
1.Impostos directes

47.200,00 €

2.Impostos indirectes

1.500,00 €

3.Taxes i altres ingressos

96.175,00 €

4.Transferències corrents

117.557,36 €

5. Ingressos patrimonials

0,00 €

Operacions de capital
6.Alienació d’inversions reals

0,00 €

7. Transferències de capital

270.987,40 €

8.Actius financers

0,00 €

9.Passius financers

0,00 €

Total ingressos 533.419,76 euros
Pressupost de despeses
Operacions corrents
1.Despeses de personal

87.800,00 €

2.Despeses en béns corrents i serveis

138.999,82 €

3.Despeses financeres

670,00 €

4.Transferències corrents

8.000,00 €

5. Fons contingència

0,00 €

Operacions de capital
6.Inversions reals

285.849,94 €

7.Transferències de capital

0,00 €

8.Actius financers

0,00 €

9.Passius financers

12.100,00 €

Total despeses 533.419,76 euros
2. Aprovar les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal.
3. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant els
quals els interessats podran presentar-hi reclamacions.
4.L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’
abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, DE L'ADHESIÓ DEL NOU ENCÀRREC DE LA
GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
3. ADHESIÓ AL NOU ENCÀRREC DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ
D'HABITANTS A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, resulta aprovada per unanimitat dels Corporatius

Fets
En data 15 de desembre de 2020, aquest Ajuntament ha rebut a través de la plataforma
EACAT notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es trasllada l'acord pres en data 27
de novembre de 2020, que diu:
Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’habitants
que van efectuar els ajuntament de la província de Tarragona que tot seguit es relacionen:

Ajuntament

Inici Conveni

Ajuntament de la Torre de Fontaubella 25-08-2006

Segon.- En conseqüència d'això, resoldre el Conveni per a la gestió informatitzada del padró
d'habitants que e sva aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3/2004.
Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’
habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin l’encàrrec de
la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que remetin pertinentment a la
Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió informatitzada
del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i signarà el conveni
regulador, el qual serà remès als ajuntaments per a la seva signatura, qui l’hauran de retornar a
la Diputació per als seus plens efectes. A tal efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de
Tarragona per a la signatura del Conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a
l'acord.
Sisè.- Efectes.

Fins el moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per les dues administracions,
seguirà vigent i amb plens afectes l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, i
en conseqüència el Conveni aprovat en data 26/3/2004, signat per la Diputació i els respectius
ajuntaments, essent que el servei de la gestió informatitzada del padró d’habitants se seguirà
prestant regularment en les condicions recollides en aquell. En el moment en que ambdues
administracions hagin signat el Conveni que ara s’aprova, el servei de la gestió informatitzada
del padró d’habitants que presta la Diputació amb tots i cadascun dels ajuntaments signants
passarà a prestar-se sota les condicions recollides en el mateix.
Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.

Fonaments de dret
1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu que
es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels
òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres òrgans o Entitats de Dret Públic
de la mateixa o de diferent Administració.
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 92 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 atribueixen competències a la Diputació de Tarragona
per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de
la província de Tarragona, per tal de facilitar la gestió de les seves competències, impulsar la
seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del
territori.
3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú”.
En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan l'encàrrec de
gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents Administracions es
formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, que haurà de ser
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma o en el
de la Província, segons l'Administració a què pertanyi l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.
En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les clàusules dels
convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació”, així com que “En el

supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques per mitjà
de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació”.
En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les següents matèries: h)
Transferència de funcions o activitats a d’altres Administracions públiques, així com l’
acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres administracions,
llevat que per llei s’imposin obligatòriament”.
4. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic disposa que:

1. “Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa diferent de les
anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

5. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no
podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior”, i que
“En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els
signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a
quatre anys addicionals o la seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de la mateixa norma
diu que “Les normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de gestió i els acords
de terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que el que s’està regulant
aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, s’entendrà
que el present te vigència indefinida, en el benentès que l’Ajuntament, que encarrega la gestió
del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec de la gestió informatitzada del Padró d’habitants
fet a la Diputació de Tarragona en qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
6. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual, diu, s’ha de fer
efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’
ha d’integrar en el Portal de la Transparència.
7. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’
habitants a la Diputació de Tarragona per part dels ajuntaments de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3
/2004.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró d’habitants.

Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la notificació
del present acord pres per aquest ajuntament, als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni amb la Diputació
de Tarragona.

4.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
4. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 91 DE 2020 AL
NÚM. 2 DE 2021
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 91 de 2020 al núm. 2 de
2021, amb un total de 10.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

4
de
2020Àrea
desembre
0000091
Secretaria
de 2020

Aprovació inicial projecte d'obres d'adequació de finca per a aparcament
municipal

7
de
2020Àrea
desembre
0000092
Secretaria
de 2020

Assignacions individuals personal Corporació octubre - novembre desembre

16
de
2020Àrea
desembre
0000093
Secretaria
de 2020

Adhesió al Quadre de Classificació Documental d'ajuntaments

21
de
2020Àrea
desembre
0000094
Secretaria
de 2020

Presentació d'informe de valoració a la OTAATA en relació l'Estudi
d'Impacte Ambiental del projecte constructiu de repotenciació del Parc
Eòlic Trucafort

23
de
2020Àrea
desembre
Resolució aprovació nòmines desembre
0000095
d'Intervenció
de 2020
29
de
2020Àrea
desembre
Proposta aprovació de factures desembre
0000096
d'Intervenció
de 2020
29
de
2020Àrea
desembre
0000097
Secretaria
de 2020

Designació locals electorals i llocs per a propaganda electoral

30
de
2020Àrea
desembre
Cancel.lació compte corrent BBVA botiga
0000098
d'Intervenció
de 2020
12
2021gener
0000001
2021

de
Àrea
de
Sotmetre pressupost exercici 2021 al Ple
d'Intervenció

18
2021gener
0000002
2021

de
Àrea
de
Secretaria

Convocatòria Ple extraordinari 22-01-2021

Els Corporatius en resten assabentats.
5.- PRECS I PREGUNTES
5. PRECS I PREGUNTES
El regidor Joan Mas Salsench pren la paraula i expressa les següents qüestions:
-Em primer lloc, demana a l'equip de govern que s'informi al seu grup, quan es disposi de la
informació, de la quantificació de les despeses que ha comportat l'episodi de la recent nevada i
si hi pot haver la possibilitat d'accedir a alguna subvenció.
L'alcalde respon que s'ha fet una mica de valoració arran de la petició del Consell Comarcal del
Priorat per a sol.licitar de manera centralitzada una sol.licitud de zona catastròfica i que la
valoració estimada és d'uns 15.000 euros aproximadament.
-En segon lloc, el Sr. Joan Mas Salsench exposa que han passat dues o tres setmanes de les
festes de Nadal i Reis i que les llums que es van col.locar encara funcionen,.Amb tot, deixa clar
que és conscient que l'episodi de la neu ha comportat molta feina per l'ajuntament i que és del
tot comprensible que no s'hagin pogut treure. No obstant, demana que es treguin el més aviat
possible i fa el prec que de cara a aquest any 2021 es renovi alguna lluminària festiva, que
sigui del tipus LED pel tema de l'eficiència energètica i que es puguin encendre les llums més
aviat, pels volts del pont de la Puríssima, per donar més ambient de Nadal al poble.
L'alcalde respon que pren nota del que ha comentat el Sr. Joan Mas Salsench sobre el fet
d'encendre les llums més aviat tot i que en principi no entraria dins del plantejament del seu
grup i també esmenta que l'equip de govern ja tenia pensat d'adquirir alguna llum nova aquest
any.
Finalment, l'alcalde, a mode d'informació, exposa que ja es va fer el sorteig dels membres de la
mesa electoral per a les properes eleccions.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde, aixeca la sessió a les 13.53 hores,
de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta

Secretari Interventor

Alcalde President

Oscar-Ruben Presa Virgili

Albert Sabaté Rull

