
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió extraordinària Ple 27-07-2020
Ens: Ajuntament de la Torre de Fontaubella

PleÒrgan: 
ExtraordinàriaCaràcter: 

Albert Sabaté RullPresident/a: 
Oscar-Ruben Presa VirgiliSecretari/ària: 

27 de juliol de 2020Dia: 
19:34Hora d'inici: 

SALA DE PLENSLloc: 

Assistents:

Sr. Jaume Rofes Anglès (IpTF-AM)
Sr. Joan Mas Salsench (IpTF-AM)
Sra. Natàlia Serra Aguiló (TDF- Amunt)
Sra. Ester Olmedo Pujol (TDF- Amunt)

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.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE DE DATA 12-
 06-2020

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 12-06-20201. 

Sentit de la votació
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 12 de juny 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. En aquest punt, també s'acorda que en endavant es gravaran els plenaris a fi i
efecte de facilitar la redacció de les actes.



2.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, DE DESIGNACIÓ DE CÀRREC ELECTE PER
 ATRIBUIR COMPENSACIÓ ECONÒMICA

ACORD DESIGNACIÓ CÀRREC ELECTE RETRIBUCIÓ ECONÒMICA2. 

Es fa constar abans de sotmetre la proposta d'acord a la consideració del Ple que s'ha
constatat una errada material en l'acord segon de la proposta. En concret, on es diu
"percentatge de dedicació: 50%" ha de dir "percentatge de dedicació: 55%".

Sentit de la votació
 
Sotmesa a votació la proposta d'acord, resulta aprovada per majoria de 3 vots a favor del Sr.
Albert Sabaté Rull, la Sra. Natàlia Serra Aguiló i la Sra. Ester Olmedo Pujol i 2 abstencions del
Sr. Jaume Rofes Anglès i el Sr. Joan Mas Salsench.

Fets

Mitjançant la Resolució PRE/1524/2020, de 12 de març, s'obre la convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2020.
 
La compensació a percebre per cada ajuntament serà proporcional al percentatge de dedicació
de la persona electe. El pagament de les quotes empresarials que correspongui sempre seran
a càrrec dels ajuntaments. Cas de dedicació parcial, la compensació no superarà el 75% de la
fixada com a màxim.
 
Les sol·licituds s’han de presentar fins al dia 2 d’agost de 2020 i en l’acord plenari pel qual se
sol·licita la compensació econòmica es determinaran les persones electes a les quals l’
Ajuntament ha d’abonar la retribució a càrrec de la compensació, especificant el NIF, el nom, el
càrrec, la data d’alta a la Seguretat Social, els mesos de la compensació sol·licitats i el
percentatge de dedicació (exclusiva o parcial) al càrrec.
 

Fonaments de dret

Resolució PRE/1524/2020, de 12 de març, s'obre la convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l'exercici 2020.

En conseqüència, :S'ACORDA



Primer.- Sol·licitar al Departament de Presidència l’atorgament d’una compensació econòmica
per a la retribució del càrrec electe que s’indicarà, de conformitat amb la Resolució PRE/1524
/2020, de 12 de març.
 
Segon.- Determinar que la persona electe a la qual l’Ajuntament ha d’abonar la retribució a
càrrec de la compensació, és: Nom: Albert Sabaté Rull;  NIF: 77832574-E;  Càrrec: Alcalde.
Data d’alta a la Seguretat Social: 01/01/2020;  Mesos de compensació sol·licitats:12;
Percentatge de dedicació: 50%.

Règim de recursos:

 
 

3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES/ESSES PEL
 CLIMA I L'ENERGIA

PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES/ESSES PEL CLIMA I3. 
ENERGIA

Sentit de la votació
 
Sotmesa a votació la proposta d'acord, resulta aprovada per unanimitat dels Corporatius.

Fets

La Comissió Europea va posar en marxa al 2008 el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes
/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. Posteriorment, l'any 2014, davant
l'evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una nova
iniciativa per implicar el món local en l'adaptació en front el canvi climàtic: Alcaldes per
l'Adaptació (Mayors Adapt). El model de funcionament era similar al del Pacte dels Alcaldes, i
tornava a ser una iniciativa de relació directa entre institucions europees i ens locals.
 
Finalment, el 15 d'octubre de 2015, la Unió Europea decideix fer un pas endavant i aprovar el 

, com a resultat de fusionar les dues iniciatives: elPacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia
Pacte d’Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació.
 
Aquest Pacte renovat consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’
aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica implantació d’energies renovables, així com i millorar la
preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic.
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat,
a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha



considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal
recolzar els seus esforços.
 
L'Ajuntament de la Torre de Fontaubella té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a
més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Alhora, també vol
afavorir l’adaptació del municipi al canvi climàtic per augmentar així la seva resiliència.
Concretament, fa seves les propostes de la UE que es compromet a reduir les seves emissions
de CO2 en un 40% fins l'any 2030, i redactar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.

Fonaments de dret

Pacte d'alcaldes/esses pel Clima i Energia

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- L’Ajuntament de la Torre de Fontaubella fa seus els objectius de la Unió Europea per l’
any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del
40 per cent per a 2030 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
i el Clima (PAESC), un pla local per mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle i per
permetre l’adaptació del municipi al canvi climàtic.
 
Segon.- L’Ajuntament de la Torre de Fontaubella es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’
Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en el termini màxim de dos anys des de la data d’
adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de
Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir
per aconseguir els objectius plantejats i un pla d’adaptació al canvi climàtic que inclourà la
sensibilitat del municipi envers els efectes del canvi climàtic, així com mesures concretes per
minimitzar aquesta sensibilitat. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de
la Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte a les comarques de Tarragona,
suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica.
 
Tercer.- L’Ajuntament de la Torre de Fontaubella es compromet també a elaborar un informe
biennal per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que
consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible i el Clima a
Europa.
 
Quart.- Facultar l'alcalde perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte.
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer possible les
tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al seu
temps ho comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes
del model establert).



Règim de recursos:

 
 

 4.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 42 AL NÚM. 534. 
DE 2020
 
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. 42 al núm. 53 de 2020, amb
un total de 12.

Detall dels Decrets
N ú m .
decret

Data Unitat Assumpte

2020-
0000042

10 de juny de
2020

À r e a
d'Intervenció

Alta connexió antena Sr. José Lupión Vilches

2020-
0000043

22 de juny de
2020

À r e a
Secretaria

Delegació a una regidora per l'autorització de matrimoni civil

2020-
0000044

23 de juny de
2020

À r e a
Secretaria

Modificació condicions jornada laboral Sra. Violant Pallejà Llaberia

2020-
0000045

29 de juny de
2020

À r e a
Secretaria

Contractació de vigilants piscina municipal

2020-
0000046

29 de juny de
2020

À r e a
d'Intervenció

Resolució aprovació nòmines

2020-
0000047

30 de juny de
2020

À r e a
d'Intervenció

Proposta aprovació de factures

2020-
0000048

6 de juliol de
2020

À r e a
Secretaria

Comunicació d'obres edificació ús agrari al carrer dels Esports - Sr.
Josep Rofes Llorens

2020-
0000049

7 de juliol de
2020

À r e a
Secretaria

Assignacions individuals personal mes de juny 2020

2020-
0000050

8 de juliol de
2020

À r e a
Secretaria

Contractació persona de reforç de la brigada municipal

2020-
0000051

17 de juliol de
2020

À r e a
d'Intervenció

Decret convocatòria Comissió Especial de Comptes

2020-
0000052

20 de juliol de
2020

À r e a
d'Intervenció

Modificació data convocatòria Comissió Especial de Comptes

2020-
0000053

21 de juliol de
2020

À r e a
Secretaria

Convocatòria Ple extraordinari 27-07-2020

 
Els Corporatius es donen per assabentats.

 5.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES5. 



Alcalde

Albert Sabaté Rull

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

El Sr. Jaume Rofes Anglès pregunta si hi ha alguna cosa prevista per la festa major.
 
L'Alcalde respon que es va celebrar una reunió de poble per parlar del tema. L'ajuntament va
proposar un seguit de coses i es va fer una votació que va resultar favorable a la celebració.
Posteriorment, degut a la situació actual del COVID-19, la previsió ha sofert variacions i s'han
hagut de reformular els actes que eren previstos per la festa major. Tot seguit, l'alcalde
llegeix  el programa de festes previst en aquest moment i a data d'avui.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcalde, aixeca la sessió a les 20.03 hores,
de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.


