
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió extraordinària Ple - 15-11-2019
PleÒrgan: 

ExtraordinàriaCaràcter: 
Albert Sabaté RullPresident/a: 

Oscar-Ruben Presa VirgiliSecretari/ària: 
15 de novembre de 2019Dia: 

19:03Hora d'inici: 
SALA DE PLENSLloc: 

Assistents:

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

Excusen la seva assistència:

Sr. Jaume Rofes Anglès (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, la presidència obrí la sessió.

ACORDS

 SECRETARIA INTERVENCIÓ

1.- APROVACIÓ, SI D'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
 DATA 20-09-2019 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 16-10-2019

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE DE DATA 20-09-20191. 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 20 de setembre de
2019, 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, doncs, l'esborrany de l'acta a aprovació, és aprovada per unanimitat dels regidors
presents.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE 16-10-20192. 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió  extraordinària i urgent del Ple de data 16
d'octubre de 2019, 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, doncs, l'esborrany de l'acta a aprovació, és aprovada per unanimitat dels regidors
presents.

2.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE
 GENERAL DE L'EXERCICI 2018

PROPOSTA ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL EXERCICI 20183. 

Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels membres
assistents.

Fets

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018 es van sotmetre a informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en data 20
de setembre de 2019. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la
Província, de data 1 d’octubre de 2019, pel període reglamentari, no se’n varen formular
reclamacions, al·legacions ni observacions.

Fonaments de dret

Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 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, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’
adopció dels següents acords:

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2018,
integrats pels següents estats bàsics que es complementen amb els llistats adjunts a l’
expedient:
 
ANÀLISI DELS COMPTES
 
Ajuntament
 
Anàlisi patrimonial
 
- El Balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels
passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici dóna un actiu de 1.409.569,26,-
Euros, un passiu de 1.409.569,26,- Euros i un resultat net de l'exercici en el compte de
resultats de -40.434,85,- Euros.
 
Anàlisi financer a curt termini.
 



-Els fons líquids de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de 173.755,05,-
Euros, i ha estat inferior al registrat durant l’exercici anterior. Si dóna un valor positiu es diu
que existeix equilibri financer a curt termini.
 
- El romanent de la tresoreria dóna el següent resultat:
 
 
1. Fons líquids: 173.755,05,- Euros
 
2. Drets pendents de cobrament: 35.188,81,- Euros
- del Pressupost corrent: 4.461,68 euros
- de Pressupostos tancats: 24.424,86 euros
- d’operacions no pressupostàries: 6.302,27 euros
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00 euros
 
3.- Obligacions pendents de pagament: 10.535,05 euros
- del Pressupost corrent: 5.988,42 euros
- de Pressupostos tancats: 0,00 euros
- d’operacions no pressupostàries: 4.546,63 euros
- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00 euros
 
Romanent de tresoreria total: 198.408,81 euros
Saldo de dubtós cobrament: 2.439,04 euros
Excés de finançament afectat: 70.676,70 euros
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 125.293,07 euros
 
Anàlisi de la gestió pressupostària
 
- El resultat pressupostari és el següent:
 
Drets reconeguts nets: 282.043,10 Euros
Obligacions reconegudes netes: 309.447,20,- Euros
Resultat pressupostari: de l'exercici: -27.404,10- Euros
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals: 22.635,55,-€
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici: 29.726,48,- euros
Desviacions de finançament positiu de l’exercici: 58.377,58,- euros
Resultat pressupostari ajustat: - 33.419,65,- Euros
 
De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2018, se’n desprèn que els recursos
pressupostaris han estat clarament suficients per finançar les despeses pressupostàries.
 
- Ingressos:
 
Pressupost inicial d’ingressos: 414,706,78- Euros
Modificacions d’ingressos: 41.318,45 - Euros
Pressupost definitiu d’ingressos: 456.025,23,- Euros
Drets reconeguts: 282.073,10 – Euros
Drets anul.lats: 30,00 euros
Drets reconeguts nets: 282.043,10 euros
Recaptació neta: 277.581,42,- Euros
Drets pendents de cobrament: 4.461,68 euros
 
- Despeses:



 
Pressupost inicial de despeses: 414.706,78,- Euros
Modificacions de despeses: 41.318,45,- Euros
Pressupost definitiu de despeses: 456.025,23,- Euros
Obligacions reconegudes netes: 309.447,20,-Euros
Pagaments: 303.458,78 euros
Obligacions pendents de pagament: 5.988,42 euros
 
 
Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’
exercici econòmic 2018 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles esmentats en la seva part expositiva.

3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL
 PRESSUPOST PER RECONEIXEMENT DE CRÈDIT

MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER RECONEIXEMENT DE CRÈDIT4. 

Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels membres
assistents.

Fets

 
L’Ajuntament de la Torre de Fontaubella va sol.licitar dels Serveis d’Assistència Municipal
de la Diputació de Tarragona l’assistència per a efectuar els treballs tendents al tancament
de la comptabilitat de l’exercici 2018.
 
Així mateix, arrel del tancament de la comptabilitat de l’exercici 2018 i en atenció a l’
esmentat informe, es posa de manifest la conveniència de dur a terme la modificació
pressupostària següent:
 
-Existeix una despesa pendent d’aplicació, comptabilitzada al compte 413, per un import de
1.656,81 €. L’Ajuntament ha d’aprovar un expedient de reconeixement de crèdit per l’import
corresponent a les despeses realitzades durant l’exercici pendents d’aplicació el 31 de
desembre.

Fonaments de dret

 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i el RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de
la llei d’Hisendes Locals.

En conseqüència, :S'ACORDA

 



1. -Aprovar expedient de modificació pressupostària d’acord amb els termes establerts en l’
exposició de fets, el qual es concreta en el detall següent:
 
- Expedient de reconeixement del crèdit per l’import corresponent als pagaments realitzats
pendents d’aplicació a 31 de desembre de 2018 per import de 1.656,81 € finançat a càrrec
de romanent de tresoreria positiu
 
Aquesta modificació pressupostària es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria per
a despeses generals.
 
2.-Realitzar els assentaments comptables que siguin necessaris per fer  efectiva aquesta
modificació pressupostària en el pressupost de l’exercici corrent.
 
 

4.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ
 PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT

EXPEDIENT 4-2019 SUPLEMENT CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI5. 

Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels membres
assistents.

Fets

1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 5 de novembre de 2019 s’inicia expedient per a l’
aprovació de la modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit i crèdit
extraordinari.
 
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no existeix la corresponent partida pressupostària i les que tot i existir aplicació
pressupostària en resulta insuficient s’ha de tramitar expedient de suplement de crèdit i
crèdit extraordinari que es finançarà mitjançant nou ingrés i romanent de tresoreria per a
despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
 
Despeses a finançar
 
1/ Proposta de suplement de crèdit
 

Partida Nom Consignació
inicial

Proposta
increment

Consignació definitiva

632.00 Reforma equipaments municipals 9.500,00 1.000,00 10.500,00

 
2/ Proposta de crèdit extraordinari
 
Crèdit extraordinari
 

Partida Nom
Consignació
proposada



632.01 Millores edifici casal – PAM 2109 7.026,63

 
Total altes crèdits: 8.026,63 euros
Finançament que es proposa: 8.026,63 euros
- Subvenció PAM 2019: 6.675,29 euros
- Romanent tresoreria per a despeses generals: 1.351,34 euros
Total finançament: 8.026,63 euros

Fonaments de dret

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
 
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
 
3. Segons l’article 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’
Ajuntament per majoria simple.

En conseqüència, :S'ACORDA

 
1. Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 4-2019 mitjançant
suplement de crèdit i crèdit extraordinari per import de 8.026,63 euros, que es finançarà
mitjançant nou ingrés i romanent de tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a
les disposicions vigents.
 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
 

5.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE
 L'AJUNTAMENT I TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH SLU

APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I TRANSPORTS PÚBLICS DEL6. 
PRIORAT I DOMÈNECH SLU



El regidor Sr. Joan Mas Salsench fonamenta la seva abstenció en el fet de què tot  i que
pot estar d'acord amb la filosofia del conveni es podria donar el cas d'alguna discriminació i
que des de fa temps que aquesta qüestió ha funcionat bé i que amb conseqüència potser
no calia aquest conveni.
 
Així mateix, sol.licita que s'informi a la gent usuària del servei que amb la seva utilització es
pot donar el cas de no arribar a algún destí desitjat i que també s'informi de l'enllaç amb
altres línies.
 
L'alcalde, Sr. Albert Sabaté Rull manifesta que es farà referència en el  conveni a les
persones amb risc d'exclusió social i que la intenció que hi ha amb la signatura d'aquest
conveni és únicament ajudar d'alguna manera a un col.lectiu de gent determinat.

Sotmesa a votació la proposta d’acord, resulta aprovada per 3 vots a favor del Sr. Albert
Sabaté Rull, la Sra.Natàlia Serra Aguiló i la Sra. Ester Olmedo Pujol i l'abstenció del Sr.
Joan Mas Salsench.

Fets

Vista la minuta del conveni entre l’ajuntament de la Torre de Fontaubella i l’empresa
Transports Públics del Priorat SLU, el qual textualment diu com segueix:
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLA I L’EMPRESA
TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH SLU
 
PARTS
 
D’una banda, el Sr. Albert Sabaté Rull, amb DNI 77832574E, actuant com Alcalde
/President de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, amb NIF P4315300F, amb domicili al
carrer Major, número 1 de la Torre de Fontaubella (CP 43774),
 
I de l’altre, el Sr. Francesc Domènech Aguiló, amb DNI 77833959-G, en nom i
representació de l’empresa Transports Públics del Priorat i Domènech SLU ( a partir d’ara
TPPD), amb NIF B-43718196 amb domicili a l’Avgda. Catalunya, 56 de Falset (CP 43730).
 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar aquest document
 
MANIFESTEN
 
És voluntat de l’ajuntament de la Torre de Fontaubella poder formalitzar un document d’
acord amb l’empresa TPPD dirigit a facilitar l’ús del servei de transport amb autobús des del
municipi de la Torre de Fontaubella a Falset, tant d’anada com de tornada per a les
persones jubilades del municipi.
 
L’empresa TPPD mostra la seva conformitat a formalitzar dit conveni amb l’ajuntament de la
Torre de Fontaubella.
 
Per l’exposat ambdues parts formalitzen els següents
 



PACTES
 
PRIMER.- L’ajuntament de la Torre de Fontaubella i l’empresa TPPD regulen els viatges d’
anada i tornada a Falset pels veïns del municipi a un preu de 1,00 € el viatge.
 
SEGON.- L'ajuntament de la Torre de Fontaubella expedirà un document acreditatiu a les
persones que requereixin del servei, d'acord amb les condicions establertes per la utilització
de la línia F3 del Consell Comarcal del Priorat. Les persones acreditades estaran exemptes
del pagament d'aquest servei.
 
TERCER.- L'empresa TPPD emetrà a l’ajuntament de la Torre de Fontaubella factura
electrònica per períodes trimestrals d’acord amb la relació de persones que han utilitzat el
servei en dit període.
 
QUART.- L’ajuntament, una vegada aprovada la factura, procedirà al seu pagament
mitjançant tranferència bancària al compte bancari següent:
 
BANKINTER ES24 0128 0571 5105 0000 2297
 
CINQUÈ.- Aquest acord tindrà vigencia per 1 any des de la data de la seva signatura i
podrá ésser objecte de pròrroga pel mateix termini si cap de les dues parts no el denuncia
en el termini de 15 dies abans de l’expiració del mateix.

Fonaments de dret

 
Els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’
obres activitats i serveis dels ens locals;
 
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic;
 
Els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 
Considerant que la competència per aprovar aquest conveni és del Ple, de conformitat amb
el que disposa l’article 52.2 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 conseqüència, :S'ACORDA

 
1r.- Aprovar la minuta del Conveni a signar entre l’ajuntament de la Torre de Fontaubella i l’
empresa Transports Públics del Priorat SLU.
 
2on.- Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella per signar el conveni.

 6.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA



Alcalde

Albert Sabaté Rull

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 61 AL NÚM.7. 
72 DE 2019
 
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. 61 al núm. 72 de 2019,
amb un total de 12.

Detall dels Decrets
N ú m .
decret

Data Unitat Assumpte

2019-
0000061

26 de setembre
de 2019

À r e a
Secretaria

Assignacions individuals empleats públics setembre

2019-
0000062

27 de setembre
de 2019

À r e a
Secretaria

Eleccions a Corts Generals - Designació de locals i llocs per a
propaganda electoral

2019-
0000063

30 de setembre
de 2019

À r e a
d'Intervenció

Proposta aprovació de factures

2019-
0000064

30 de setembre
de 2019

À r e a
d'Intervenció

Resolució aprovació nòmines

2019-
0000065

10 d'octubre de
2019

À r e a
Secretaria

Adjudicació obres de millora de l'edifici del Casal

2019-
0000066

15 d'octubre de
2019

À r e a
Secretaria

Convocatòria de 'Sessió extraordinària i urgent del Ple 16-10-
2019'

2019-
0000067

22 d'octubre de
2019

À r e a
Secretaria

Assignacions individuals al personal mes d'octubre

2019-
0000068

29 d'octubre de
2019

À r e a
d'Intervenció

Resolució aprovació nòmines

2019-
0000069

29 d'octubre de
2019

À r e a
d'Intervenció

Proposta aprovació de factures

2019-
0000070

4 de novembre de
2019

À r e a
d'Intervenció

Inclusió punt aprovació compte general al Ple

2019-
0000071

6 de novembre de
2019

À r e a
Secretaria

Sol.licituds de subvenció PUOSC 2020-2024

2019-
0000072

12 de novembre
de 2019

À r e a
Secretaria 

Convocatòria de 'Sessió extraordinària del Ple 15-11-2019'

 
Els Corporatius en resten assabentats.

 7.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES8. 
 
No se'n formulen.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les 19.47
hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.


