
Acta del Ple

Identificació de la sessió

Sessió: Sessió ordinària Ple 04-12-2020
Ens: Ajuntament de la Torre de Fontaubella

PleÒrgan: 
OrdinàriaCaràcter: 

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

4 de desembre de 2020Dia: 
19:09Hora 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, l'Alcalde obre la sessió.
 
Es fa constar per part de Secretaria que en l'acta hi apareix el nom del Sr. Jaume Rofes Anglès
com a conseqüència de què la seva baixa en la plataforma de gestió documental ACTIO es va
portar a terme en posterioritat a la convocatòria del Ple i per qüestions del programa no es pot
esmenar.
 
Abans de començar amb els punts de l'Ordre del dia, l'Alcalde dirigeix unes paraules per retre
homenatge al Sr. Jaume Rofes Anglès, les quals es transcriuen a continuació:
 
El Jaume Rofes va ser alcalde durant 16 anys (2003-2019) i regidor durant 5 anys (del 1999 al
2003 primer i del 2019 al 2020 després).
 
"Era una persona implicada en la vida activa del poble. Aquesta implicació es va veure en els
anys que va estar a l’Ajuntament, però també en el període que va ser membre de l’associació
de Veïns i Amics de la Torre de Fontaubella.
 
En els darrers 35 anys ha estat una persona molt important per l’avanç en equipaments i l’
esdevenir de la Torre. Va estar present en el moment de constituir l’AAVV (que va donar una



empenta a la vida cultural), la remodelació del cafè, la integració del Sindicat com a propietat
del municipi, la construcció de la piscina, la continuïtat de l’ADF i del grup de regants dels horts
de la sèquia, entre d’altres coses.
 
Així que avui, en aquest ple de l’Ajuntament que ell va presidir tants anys, li volem fer un
reconeixement per totes les tasques que ha realitzat pel bé dels veïns i del poble de la Torre de
Fontaubella.
 
Jaume que descansis en pau!"
 
 

ACORDS

 1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA
 16-10-2020

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 16-10-20201. 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 16 d'octubre 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.
 
S'incorpora a l'acta del Ple de 16 d'octubre de 2020 una matisació . En aquest sentit, en el punt
referent a la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021, en la intervenció efectuada
pel Sr. Joan Mas Salsench quan va dir  "es passa d'un tipus impositiu del 0,55 al 0,615 i això
implica un increment del 11,80% a les cases del poble però que no es preveu cap pujada per

, es fa referència a l'IBI de les construccions en terreny rústic.l'IBI rústic"
 
Sotmesa a votació l'aprovació de l'esborrany de l'acta, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. BAUTISTA SANCHO
 ROFES

PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. BAUTISTA SANCHO2. 
ROFES

Realizat el preceptiu jurament, l'Alcalde declara que el Sr. Batista Sancho Rofes és regidor de
l'ajuntament de la Torre de Fontaubella, amb tots els drets i deures que el càrrec comporta i
s'incorpora, d'acord amb el seu càrrec de regidor, en aquest Ple.
 
Una vegada el Sr. Bautista Sancho Rofes s'incorpora al Ple, l'Alcalde li dóna la benvinguda.



Fets

En data 20 de novembre de 2020 s’ha rebut de la Junta Electoral Central la credencial del nou
regidor designat Sr. Bautista  Sancho Rofes, del partit Independents per la Torre - Acord
Municipal, arran de la defunció del regidor Sr. Jaume Rofes Anglès.
 
El jurament o promesa del càrrec és un requisit preceptiu i previ a la declaració del Sr. Bautista
Sancho Rofes, com a regidor del grup municipal Independents per la Torre - Acord Municipal.

Fonaments de dret

D’acord amb tot l’exposat i amb les previsions de l’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986 de 26
de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, així com l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim
Electoral General i la instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre
substitució de càrrecs electes, 

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer: Procedir a la presa de possessió del Sr. Bautista Sancho Rofes al càrrec de regidor d’
aquest Ajuntament, amb la fórmula legal de jurament o promesa un cop comprovada la
credencial.
 
El secretari interventor pregunta al Sr. Bautista Sancho Rofes: Està afectat per alguna de les
causes d’inelegibilitat o incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació tal
com determinen els articles 6,7,177,178 i 182 de la Llei Electoral General? El Sr. Bautista
Sancho Rofes hi respon: NO
 
El secretari interventor pregunta al Sr. Bautista Sancho Rofes: Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei,
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” El Sr. Bautista Sancho
Rofes hi respon:  SÍ, HO PROMETO.
 
 
 

3.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT DE LA TORRE DE FONTAUBELLA

PROPOSTA D'ACORD PER A L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT3. 

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



Fets

 
Vist l’expedient tramitat per a l’elecció de jutge/essa de Pau titular i substitut d’aquest municipi;
 
Tenint en compte que s’han publicat els anuncis al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i
que s’han presentat un total de dues sol·licituds durant el termini habilitat a aquest efecte,
essent les següents:
 
-En data 26-11-2020, es presentà sol.licitud per part del Sr. Joan Mas Rofes, amb DNI
39854513-K per ésser elegit jutge de pau titular.
 
-En data 27-11-2020, es presentà sol.licitud per part de la Sra. Sandra Nadal Domenech, amb
DNI 39888298-L per ésser elegit jutgessa de pau substituta.
 

Fonaments de dret

Articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985 del Poder Judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels jutges de pau;

En conseqüència, :S'ACORDA

 
Primer.- Elegir el Sr. Joan Mas Rofes, amb DNI 39854513-K com a jutge de pau titular i la Sra.
Sandra Nadal Domenech, amb DNI 39888298-L, com a jutgessa de pau substituta, per reunir
les condicions i capacitats necessàries per a desenvolupar el càrrec, d’acord amb l’art. 303 de
la LOPJ i d'acord amb les sol.licituds presentades pels mateixos.
 
Segon.- Proposar el nomenament de jutge de Pau titular i jutgessa de pau substituta al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 89-2020 DE DESIGNACIÓ DE LA
 REGIDORIA D'IGUALTAT DE LA

DONAR COMPTE DEL DECRET 89 DE DESIGNACIÓ DE REGIDORIA D'IGUALTAT DE4. 
L'AJUNTAMENT DE LA TORRE DE FONTAUBELLA

Els Corpotatius es donen per assabentats.

Fets



Mitjançant Decret de l'Alcaldia número 40 de data 3 de juliol de 2019 es va designar a la Sra.
Ester Olmedo Pujol regidora d'Aspectes Socials, Educació, Cultura de l'ajuntament de la Torre
de Fontaubella.
 
D'aquest Decret d'Alcaldia es va donar compte en el Ple d'organització municipal de data 19 de
juliol de 2019.
 
Des del SIAD del Consell Comarcal del Priorat es sol.licita als ajuntaments que designin
expressament un regidor/a que s'encarregui dels temes relacionats amb la Igualtat.
 
En data 30-11-2020, s'ha dictat el Decret de l'Alcaldia número 89, de designació de la regidora
Ester Olmedo Pujol com a regidora d'Igualtat de l'ajuntament de la Torre de Fontaubella.

Fonaments de dret

Reial Decret 2568/1986 de 26 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer i únic.- Donar compte del Decret número 89 de datat 30-11-2020 de designació de la
Sra. Ester Olmedo Pujol com a regidora d'Igualtat de l'ajuntament de la Torre de Fontaubella i
comunicar l'acord al Consell Comarcal del Priorat.

5.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ INICIAL D'EXPEDIENT DE
 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST5. 
MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

Fets

1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 2 de novembre de 2020 s’inicia expedient per a l’aprovació
de la modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit.
 
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les
quals tot i existir aplicació pressupostària en resulta insuficient s’ha de tramitar expedient de
suplement de crèdit que es finançarà mitjançant nous ingressos recaptats 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

912.10000 Retribució càrrec electe 7.000,00 1.000,00 8.000,00

920.13000 Sous personal laboral 45.713,74 2.800,00 48.513,74

920.22100 Energia elèctica 11.000,00 2.500,00 13.500,00

920.22701 Seguretat 1.000,00 500,00 1.500,00

920.22199 Altres subministraments 9.500,00 1.500,00 11.000,00

430.22611 Despeses Botiga 39.000,00 20.000,00 59.000,00

011.91300 Amortització préstecs 12.000,00 100,00 12.100,00

312.62500 Consultoris mèdics 700,00 3.000,00 3.700,00

161.633.00 Equips aigua - neteja dipòsit 1.000,00 600,00 1.600,00

 
Total altes crèdits: 32.000,00 euros
 
Finançament que es proposa: 32.000,00 euros
 
-Majors ingressos recaptats: 20.000,00 euros
 
- Romanent tresoreria per a despeses generals: 12.000,00 euros
 
Total finançament: 32.000,00 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 5-2020 mitjançant suplement de
crèdit per import de 32.000,00 €, que es finançarà mitjançant majors ingressos recaptats
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.

 6.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 71 AL NÚM. 906. 
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. 71 al núm. 90 de 2020, amb
un total de 20.

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data Unitat Assumpte

2020-
0000071

13 d'octubre
de 2020

À r e a
Secretaria

Incoació expedient elecció jutge/essa de pau substitut

2020-
0000072

13 d'octubre
de 2020

À r e a
Secretaria

Incoació expedient per l'elecció de jutge/essa de pau titular

2020-
0000073

16 d'octubre
de 2020

À r e a
d'Intervenció

Assignacions individuals personal laboral setembre

2020-
0000074

22 d'octubre
de 2020

À r e a
d'Intervenció

Baixa rebut de la taxa d'antena col.lectiva .- Sra. Anna Altadill Pallejà

2020-
0000075

22 d'octubre
de 2020

À r e a
d'Intervenció

Concessió de gual - Sra. Anna Altadill Pallejà

2020-
0000076

28 d'octubre
de 2020

À r e a
Secretaria

Sol.licitud pròrroga execució actuació “Desglossat número 1 de la
pavimentació i serveis al carrer de la Plana”.

2020-
0000077

28 d'octubre
de 2020

À r e a
d'Intervenció

Proposta aprovació de factures octubre

2020-
0000078

28 d'octubre
de 2020

À r e a
d'Intervenció

Resolució aprovació nòmines octubre

2020-
0000079

6 de novembre
de 2020

À r e a
Secretaria

Aprovació memòria valorada restitució de camins municipals

2020-
0000080

9 de novembre
de 2020

À r e a
d'Intervenció

Proposta de concessió subvenció a l'Associació de Jubilats i
Pensionistes de la Torre de Fontaubella

2020-
0000081

1 2  d e
novembre de
2020

À r e a
Secretaria

Comunicació d'obres Sr. Alfons Garcia Coll - Substitució banyera i
rajoles



Alcalde President

Albert Sabaté Rull

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

2020-
0000082

1 2  d e
novembre de
2020

À r e a
Secretaria

Autorització conducció d'aigües pluvials Carrer Major, 13-15 , Sr.
Alfons Garcia Coll

2020-
0000083

1 2  d e
novembre de
2020

À r e a
d'Intervenció

Baixa rebut aigua i nova liquidació Sr. Joan Torrell Juncosa

2020-
0000084

1 2  d e
novembre de
2020

À r e a
d'Intervenció

Baixa taxa aigua Sr. Matias Fernandez Ramirez

2020-
0000085

2 5  d e
novembre de
2020

À r e a
d'Intervenció

Inici expedient elaboració pressupost exercici 2021

2020-
0000086

3 0  d e
novembre de
2020

À r e a
d'Intervenció

Resolució aprovació nòmines novembre

2020-
0000087

3 0  d e
novembre de
2020

À r e a
d'Intervenció

Proposta aprovació de factures novembre

2020-
0000088

3 0  d e
novembre de
2020

À r e a
d'Intervenció

Baixa rebut taxa subministrament aigua i clavegueram C/ Major, 9

2020-
0000089

3 0  d e
novembre de
2020

  À r e a
Secretaria

Designació de Regidoria d'Igualtat de l'ajuntament de la Torre de
Fontaubella

2020-
0000090

2 de desembre
de 2020

À r e a
Secretaria

Convocatòria Ple ordinari 04-12-2020

 
Els Corporatius es donen per assabentats.

 7.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES7. 
 
Els Corporatius no formulen ni precs ni preguntes.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcalde, aixeca la sessió a les 19.27 hores,
de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.


