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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària Ple 12-05-2021
Ens: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Albert Sabaté Rull
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 12 de maig de 2021
Hora d'inici: 13:38
Hora de finalització: 14:01
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'Alcaldessa obre la sessió.

ACORDS
1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ
1.-APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 26-03-2021
1. SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 26-03-2021
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 26 de març de 2021, 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 DEFINITIVA DE LA DECLARACIÓ
DE ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ QUALITAT AMBIENTAL -ZEPQA-
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2. APROVACIÓ DEFINITIVA DECLARACIÓ ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ DE QUALITAT
AMBIENTAL - ZEPQA
El Sr. Joan Mas Salsench argumenta el vot en contra del seu grup polític en coherència amb el
vot en contra en el moment de fer ja l'aprovació inicial en el Ple de 19 de febrer de 2021.
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Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, en resulta aprovada per tres vots a favor del Sr. Albert
Sabaté Rull, la Sra. Natàlia Serra Aguiló i la Sra. Ester Olmedo Pujol i 2 vots en contra del Sr.
Joan Mas Salsench i el Sr. Bautista Sancho Rofes.

Fets
El Ple municipal, en la seva sessió de data 19 de febrer de 2021, va adoptar l’acord d’aprovar
inicialment la proposta de que el terme municipal de la Torre de Fontaubella formi part de l’
Ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència de la Serra del Montsant i Muntanyes de
Prades, i de classificació com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica
(E1) de diversos municipis de l’entorn del Montsant per declarar-los Zona de Especial Protecció
de Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic, redactada per la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQAiCC) i va sotmetre-la a informació pública concedint,
alhora, audiència als interessats per un període de 15 dies.
L’esmentat acord es va publicar al Tauler d’Anuncis, a la Seu Electrònica, i al BOP de
Tarragona de data 29 de març de 2021.
Dins del període d’exposició publica no s’han presentat al·legacions per part de la ciutadania i
empreses, segons el certificat emes pel Secretari Interventor de data 22 d’abril de 2021.
La competència per proposar l’estimació o desestimació de les al·legacions presentades, així
com la proposta es del Ple municipal.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, 2 d’Abril, de Bases de Règim Local art. 25.b sobre competències municipals.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Regim Local de Catalunya art. 66.2 de competències municipals.
Reglament (CE) n.º 245/2009 de la Comissió, de 18 de març de 2009, pel que s’aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell, al relatiu als requisits de disseny
ecològic per a llums fluorescents sense balasts integrats, per llums de descarrega d’alta
intensitat i per a balasts i lluminàries que puguin funcionar amb aquestes llums.
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera
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La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.
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Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament la proposta de l’Ampliació de l’àrea d’influència del punt de
referència de la Serra del Montsant, i de classificació com a zona de màxima protecció
envers la contaminació lumínica (E1), per declarar el terme municipal de la Torre de
Fontaubella com part integrant de la Zona d'Especial Protecció de Qualitat Ambiental –
ZEPQA- en l’àmbit lumínic.
Segon.- Publicar els presents acords i el text íntegre d’aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província i en el butlletí informatiu local i inserir-lo en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i la
seu electrònica.
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Tarragona i a les Administracions que
es
considerin escaients

3.-PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.
LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR I L'AJUNTAMENT PER A LA SEVA
ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT
3. ACORD D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE
FONTAUBELLA PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D’
EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN
MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
L’Ajuntament de la Torre de Fontaubella i el Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya tenen signat un conveni de col.laboració relatiu a l'adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en
matèria de protecció civil.
A la data actual, el conveni de referència no és vigent i és necessari renovar-lo.
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Fonaments de dret
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Manifestar al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya la voluntat de
l'ajuntament de la Torre de Fontaubella de renovar el conveni de referència.
Segon.- Subscriure nou conveni de col·laboració adaptat a la normativa vigent, facultant a
l'alcalde de l'ajuntament, Sr. Albert Sabaté Rull, per a la signatura del mateix.
Tercer.- Trametre certificació d'aquest acord al Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya, pel seu coneixement i efectes.

4.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ PROVISIONAL D'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXTRAORDINAR
4. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST EN LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, en resulta aprovada per tres vots a favor del Sr. Albert
Sabaté Rull, la Sra. Natàlia Serra Aguiló i la Sra. Ester Olmedo Pujol i 2 abstencions del Sr.
Joan Mas Salsench i el Sr. Bautista Sancho Rofes.

Fets

1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 13 d’abril de 2021 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
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pressupostària en resulta insuficient s’ha de tramitar expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari que es finançarà mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
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1/ Proposta de suplement de crèdit
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
increment

Consignació definitiva

21000

Infraestructures

4.500,00

6.000,00

10.500,00

21300

Maquinària,
instal.lacions
2.000,00
tècniques i utillatge

3.500,00

5.500,00

22199

Altres subministraments

2.500,00

4.660,00

2.160,00

2/ Crèdit extraordinari
Partida

Nom

Consignació
proposada

609.02

Gas carrer la Plana

4.743,20

625.01

Mobiliari

1.000,00

633.00

Rehabilitació Coma Juana

24.163,70

Total altes crèdits: 41.906,90 euros
Finançament que es proposa: Romanent de tresoreria despeses generals: 41.906,90 euros
Total finançament: 41.906,90 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.
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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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària 1-2021 mitjançant suplement de
crèdit i crèdit extraordinari per import de 41.906,90 euros, que es finançarà mitjançant 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.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 29 AL NÚM. 38
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. 29 al núm. 38 de 2021, amb
un total de 10.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20210000029

24 de març de À r e a
2021
d'Intervenció

Baixa rebut aigua i nova liquidació Sr. J.T.J,

20210000030

29 de març de À r e a
2021
d'Intervenció

Resolució aprovació nòmines març 2021

20210000031

6 d'abril de 2021

Àrea Secretaria Llicència d'obres - Sra. I. E.S. C- Major, 19

20210000032

6 d'abril de 2021

Àrea
d'Intervenció

20210000033

13 d'abril de 2021 Àrea Secretaria Aprovació certificació número 2 carrer la Plana

20210000034

21 d'abril de 2021

Àrea
d'Intervenció

Assignacions individuals personal laboral març 2021

20210000035

8 de maig de À r e a
2021
d'Intervenció

Resolució aprovació i pagament nòmines abril 2021

20210000036

8 de maig de À r e a
2021
d'Intervenció

Proposta aprovació de factures abril 2021

20210000037

8 de maig de
Aprovació Pla de Seguretat i Salut obra restitució camins
Àrea Secretaria
2021
municipals

2021-

8 de maig de

Unitat

Assumpte

Proposta aprovació de factures març 2021
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0000038

2021

Àrea Secretaria Convocatòria Ple extraordinari 12-05-2021

Els Corporatius resten assabentats.
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6.- PRECS I PREGUNTES

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyor Alcaldessa, aixeca la sessió a les 14.01
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
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