Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària del Ple de 12-06-2020
Ens: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Albert Sabaté Rull
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 12 de juny de 2020
Hora d'inici: 19:12
Lloc: SALA DE PLENS
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.
Abans de passar en els punts ordre del dia previstos en el Ple, l'Alcalde expressa que s'ha
arribat a l'acord de retirar el punt número 6 de l'Ordre del Dia referent a l'aprovació del
Reglament de funcionament intern de la piscina.
En aquest sentit, informa que es proposava aprovar un reglament per a la piscina però tenint en
compte l'excepcionalitat del moment s'havia de fer no tant un reglament sino més aviat una
normativa més específica, similar a la de cada any però incorporant les mesures sanitàries del
Covid-19.
Exposat això, es proposa votar la retirada del punt de l'ordre del dia i els Corporatius ho
aproven per unanimitat.
Així mateix, l'Alcalde demana als Corporatius que en el moment de manifestar el vot de
cadascun d'ells, es faci d'una manera més clara per no portar a possibles equívocs.

ACORDS
SECRETARIA INTERVENCIÓ

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA
13-03-2020
1. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 13-03-2020
En aquest punt, l'Alcalde pren la paraula per informar que s'han de fer unes esmenes a la
redacció de l'acta del Ple de data 13-03-2020.
En primer lloc, fa constar un error en la data de l'encapçalament de l'acta, en el sentit que on
diu "Sessió ordinària del Ple 13-02-2020" ha de dir "Sessió ordinària del Ple 13-03-2020".
En segon lloc, en l'Acta del Ple de data 13-03-2020, quan va intervenir el Sr. Jaume Rofes
Anglès es va posar a l'Acta que va fer esmenes quan en realitat va fer comentaris.
En tercer lloc, en un punt de l'Acta es diu literalment: " La Sra. Natàlia Serra Aguiló intervé per
dir que que no s'han trobat llibres de caixa degudament omplenats, que es va trobar un llibre
manual que només arrossegava saldo fins el 2015".
En aquest sentit, es fa constar que la Sra. Natàlia Serra Aguiló va dir que no hi ha havia cap
llibre de caixa i això no és cert. Hi havia un llibre de caixa, on s'anotaven tots els apunts i el
saldo es pot deduir de les columnes del Debe i Haber.
Finalment, s'ha de rectificar el sentit de la votació del punt 4 referent a l'acord de modificació de
l'ordenança reguladora de l'ús de les instal.lacions de l'àrea de lleure.
Es fa constar que s'ha de rectificar que quan es diu que el Sr. Jaume Rofes Anglès argumenta
l'abstenció del seu grup polític hi hauria de dir que argumenta el seu vot en contra.
Finalitzada la intervenció del Sr. Alcalde, pren la paraula la regidora Sra.Natàlia Serra Aguiló
per manifestar que ella no va intervenir en el moment que consta en l'Acta i que s'han de
rectificar afirmacions que no va realitzar. En aquest sentit, expressa que ella va prendre la
paraula en el punt setè de precs i preguntes i tot seguit llegeix el que va dir en aquell dia, el que
es transcriu a continuació:
Al primer comentari del regidor Sr. Jaume Rofes Anglès:
Que en el Ple de 13-12-19 la situació tensa que es va viure reconeix que la va portar a no
expressar-se del tot clarament en algun moment, i que no té cap problema per reconèixer que
sí, que va dir que “no s’havia trobat cap llibre de caixa”, i admet el seu error en l’afirmació. Fa
constar que el llibre de caixa manual que es va trobar només tenia saldo arrastrat fins al 2015,
a partir d’aquí i fins a finals del 2018, només hi havia apunts sense cap saldo, ni quadre, ni
arqueig. Del 2019 hi havia un llibre fet amb Excel que tampoc arrossegava cap saldo perquè ni
tan sols tenia saldo d’obertura. Diu que simplement és així com es va trobar, i que amb tot, el
fons de la qüestió comptable, no se li pot discutir.
I pel que fa al segon comentari del regidor Sr. Jaume Rofes Anglès:
Es respon que, tant el Sr. Jaume Rofes Anglès com el Sr. Joan Mas Salsench, en el Ple de 1312-2019 van afirmar en reiterades vegades que no hi havia caixa en efectiu de la botiga

passada a comptabilitat, i que els diners que es recaptaven a la botiga s’ingressaven
directament al compte del Banc i que aquest era l’únic control que hi havia. Els recorda que en
aquell ple els va mostrar físicament en paper aquest compte comptable per mostrar-los que
sí que hi havia control comptable de l’efectiu.

Sentit de la votació
Proposades aquestes rectificacions a la redacció de l'Acta del Ple de data 13-03-2020, es
sotmet a aprovació dita Acta amb la incorporació de les mateixes, aprovant-se per unanimitat
dels Corporatius.

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 40-2020 DE DATA 8 DE JUNY DE 2020
D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019
2. DACIÓ DE COMPTE DE DECRET D'ALCALDIA 40-2020 DE DATA 8 DE JUNY DE 2020
D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2019
1. IDENTIFICACIÓ
Títol: liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
2. ANTECEDENTS

2.1. Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses: 365.200,00
Modificacions de despeses: 57.376,94
Pressupost definitiu de despeses: 422.576,94
Despeses compromeses: 283.932,69
Obligacions reconegudes netes: 283.932,69
Pagaments realitzats: 278.528,87
Obligacions pendents de pagament: 5.403,82
2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 5.988,42
Modificacions saldo inicial i anul.lacions: 0,00
Total obligacions: 5.988,42

Pagaments realitzats: 5.539,85
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 448,57
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos: 365.200,00
Modificacions d’ingressos: 57.376,94
Pressupost definitiu d’ingressos: 422.576,94
Drets reconeguts: 274.603,80
Drets anul·lats: 1.143,84
Drets cancel·lats: 0,00
Drets reconeguts nets: 273.459,96
Recaptació neta: 261.237,58
Drets pendents de cobrament:12.222,38

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 28.886,54
Modificació saldo inicial: -622,90
Baixes: 0,00
Recaptació: 11.212,23
Pendents de cobrament: 17.051,41

2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets
+ Operacions corrents: 237.774,46
+ Operacions de capital: 36.685,50
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES. 273.459,96
+ Actius financers: 0,00
Passius financers:0,00
Total: 273.459,96
Obligacions reconegudes netes
+ Operacions corrents: 206.341,39
+ Operacions de capital: 65.725,92
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES: 272.067,31
+ Actius financers: 0,00
Passius financers:11.865,38

Total: 283.932,69
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI: -10.472,73
Ajustos:
– Desviacions positives de finançament: 19.576,52
+ Desviacions negatives de finançament: 26.183,29
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals: 6.308,23
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 2.442,27

2.1.4. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI: 156.365,78
+ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 36.700,16

Exercici en curs: 12.222,38
Pressupostos tancats: 17.051,41
D’altres operacions no pressupostàries: 7.426,37
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00
– OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 11.403,13
Exercici corrent: 5.403,82
Pressupostos tancats: 448,57
D’altres operacions no pressupostàries: 5.550,74
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 3.935,24
-ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 185.598,05
-SALDO DUBTÓS COBRAMENT: 2.479,98
-EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 40.016,98
-ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 143.101,09

2.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com
la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual s’aprova la
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 2.479,96
€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la
naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària.
En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.

D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, i considerant els
percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes, per al càlcul dels drets pendents de
cobrament de difícil o impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri:

cdtsds. de l'exercici al que correspon la liquidació ………...….................. 5%
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació ……..........25%
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació........….......40%
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació ..................80%
Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació.......100%
2.3. Respecte a l’estabilitat pressupostària
El pressupost general liquidat, amb, s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, atès que es determina un superàvit per import de 2.442,27 €.
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de
manifest diversos punts.
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació
neta.
3.2. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre

El resultat pressupostari de l’exercici

Els romanents de crèdit

El romanent de tresoreria

3.3. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà
el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària segons el que estableix l’article 19 de la LGEP, referit sempre a les unitats
locals agregades.
3.4. L’article 22 del TRLGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’
estabilitat pressupostària hauran d’elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’
aprovació o liquidació del pressupost o aprovació del Compte General en situació de
desequilibri, un pla economicofinancer corrector amb un termini de tres anys màxim.
3.5. L’Ajuntament, segons el que disposen l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 89.2 del Decret
500/1990, ha de dur a terme la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici
següent.
3.6. D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l’alcalde,
amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i les
liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms dependents.
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà al Ple en la primera
sessió.
3.7. S’ha de trametre una còpia de la liquidació, un cop aprovada, al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Per tant, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes consolidats figura a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Els Corporatius es donen per assabentats.
3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST 2020 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT
3. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1-2020
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

Fets
1. Pel Decret de l’Alcaldia 15-2020 de data 15 d’abril de 2020, s’inicia expedient per a l’
aprovació de la modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit

2. Les despeses, que tot i existir aplicació pressupostària en resulta insuficient obliguen a
tramitar expedient de suplement de crèdit i les despeses que no poden demorar-se fins a l’
exercici següent i que no tenen consignació pressupostària obliguen a tramitar un expedient de
crèdit extraordinari, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb
alguna de les possibilitats previstes a l’article 177.4 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.
Despeses a finançar
Crèdit extraordinari
Partida

Nom

Consignació
proposada

131.00

Personal laboral temporal

4.300,00

625.01

Adquisició mobiliari escenari - equip so

4.800,00

625.02

Adquisició mobiliari elements esportius

905,00

631.01

Actuació espais naturals senders

6.885,76

Suplement de crèdit
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
increment

Consignació definitiva

160.00

Seguretat Social

19.500,00

1.405,00

20.905,00

Total altes crèdits: 18.295 76 euros
Finançament que es proposa:
-Romanent de tresoreria per a despeses generals: 13.475,73 euros
-Altres ingressos atorgats: 4.820,03 euros
Total finançament: 18.295,76 euros
3. El secretari interventor ha emès informe favorable.

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 1-2020 mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit per import de 18.295,76 €, que es finançarà mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals i un nou dret concedit en forma de subvenció,
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.

Règim de recursos:

4.- PROPOSTA D'ACORD,
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

SI

S'ESCAU,

D'APROVACIÓ

DE

RECONEIXEMENT

4. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST MITJANÇANT
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, resulta aprovada per unanimitat dels Corporatius.

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 2019.
Així mateix, arrel del tancament de la comptabilitat de l’exercici 2019 i en atenció a dit informe,
es posa de manifest la conveniència de dur a terme la modificació pressupostària següent:
a) Existeix una despesa pendent d’aplicació, comptabilitzada al compte 413, per un import de
6.149,03 €. L’Ajuntament ha d’aprovar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit
per l’import corresponent a les despeses realitzades durant l’exercici pendents d’aplicació el 31
de desembre.
Vist el Decret d’Alcaldia número 34 de data 19 de maig de 2020 pel qual es resolt incoar l’
expedient de modificació pressupostària referit.

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 extrajudicial del crèdit per l’import corresponent als pagaments
realitzats pendents d’aplicació a 31 de desembre de 2019 per import de 6.149,03 € finançat a
càrrec de romanent de tresoreria positiu.
2. Realitzar els assentaments comptables que siguin necessaris per fer efectiva aquesta
modificació pressupostària en el pressupost de l’exercici corrent.
3. Exposar al públic l’expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
edicte. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalitzacio del período d’exposició pública, per resoldre-les.

Règim de recursos:

5.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE
L'ANY 2021
5. APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2021

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

Fets
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.

Fonaments de dret
Atès que l’article 46 del RD 2001/1993, de 28 de juliol, estableix que l’acord de l’ajuntament ha
de ser adoptat pel Ple de l’ajuntament.

En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Establir que les festes locals del municipi de la Torre de Fontaubella per a l’any 2021 seran
els dies 7 d'agost de 2021 i 31 de desembre de 2021.
2.-Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya a Tarragona.

Règim de recursos:

6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA PISCINA I
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE LA PISCINA

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA
PISCINA I MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL

7.- PROPOSTA DE MOCIÓ PER A RECLAMAR LA CONTINUÏTAT DELS PUNTS DE
GUAITA PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS
7. PROPOSTA DE MOCIÓ PER RECLAMAR LA CONTINUÏTAT DELS PUNTS DE GUAITA
PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta de moció, resulta aprovada per unanimitat dels Corporatius.

Fets
Des de fa diverses dècades el nostre territori a l'estiu està vigilat per guaites forestals que
avisen en cas d'observar una columna de fum. Des del nostre Ajuntament constatem la utilitat
del servei prestat i som conscients dels focs que han arribat a avisar i evitar que es fessin
grans. Contràriament, pel que hem sabut pel mitjans de comunicació, la Direcció General de
Prevenció i Extinció d'incendis vols prescindir d'aquest cos, ja que els considera obsolets i els
atribueix un nombre ínfim d'avisos.
El nostre punt de guaita és el de Figuera, un punt geodèsic de primer ordre i que compta amb
unes vistes privilegiades. En els últims anys no hi hagut inversions de manteniment per part del
Departament, tot i això segueix tenint la seva funcionalitat.
La tecnologia pot ser complementària a la vigilància per part del guaita, la qualitat de les
observacions d'una persona pot aportar molt. A més una tecnologia d'aquestes característiques
no s'implanta d'un dia per un altra i estem deixant un buit important.
El passat 14 d’abril, però, s’anunciava l’Acord de Govern de la supressió definitiva del cos de
guaites forestals de la Generalitat de Catalunya, culminant així un procés engegat l’any 2012
amb el tancament de diferents punts de guaita que va deixar extenses àrees forestals sense
vigilància. Aquesta decisió, basada en un canvi de model de detecció i vigilància dels incendis
forestals per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
(DGPIS), no ha estat ben rebuda per nombrosos ajuntaments, col·lectius i entitats.
Volem remarcar la vital tasca que duen a terme els guaites forestals, grans coneixedors del
territori que detecten ràpidament columnes de fum i les situen sobre el terreny, determinant les
seves característiques i evolució perquè els serveis d’extinció puguin destinar-hi el recursos
necessaris. Hi ha zones on poden caure centenars de llamps durant la campanya forestal que
poden provocar incendis i sovint només els guaites els detecten, ja que solen ubicar-se en
zones molt aïllades i difícilment detectables per la ciutadania.

Com a exemple d’aquestes zones especialment sensibles l’entitat fa referència a amplis
territoris rurals i forestals del sud i l’interior de Catalunya com la zona dels Ports o la serra de
Cardó a Terres de l’Ebre, la serra de Montsant, l’espai de la serra de Llaberia o les muntanyes
de Prades amb una xarxa de punts de guaita que cobreix extenses àrees amb molt poca
densitat de població, relleus abruptes i valls tancades (és a dir, paratges amb un alt risc d’
incendi). Allà, la probabilitat que un ciutadà avisi d’una columna de fum és molt baixa i, per tant,
l’eliminació d’aquesta xarxa de vigilància posa en perill aquests extensos territoris d’alt valor
ecològic.
Cal recordar que l’actual context de crisi climàtica ve marcat per l’augment dels grans incendis
forestals, afavorit per factors socioeconòmics i per un procés d’abandonament agrari i de
despoblament rural de les últimes dècades, però també per unes polítiques de planificació i
gestió del medi natural sovint nefastes que han propiciat la pèrdua del mosaic agroforestal en
moltes àrees rurals de Catalunya, preservant els espais naturals dels grans incendis. En aquest
sentit, considerem indispensable disposar d’un servei de detecció ràpida dels incendis forestals
que ajudi a evita la destrucció de milers d’hectàrees de bosc, amb les greus conseqüències
mediambientals que aquest provoca, sense comptar els danys socials provocats.
Per aquest motiu, i tenint en compte l’estat actual de molts boscos, la dubtosa planificació en la
prevenció d’incendis forestals de l’administració, les llargues sequeres i onades de calor i l’
accés cada vegada més desmesurat d’activitats d’oci al medi natural creiem que és més
necessari que mai mantenir un servei especialitzat de detecció d’incendis forestals. No podem
dependre de la bona voluntat dels avisos de particulars, que en moltes ocasions és difícil que
pugui posicionar degudament l’incendi i traspassar informació tècnica i de seguiment del foc.

Fonaments de dret
Proposta de moció per reclamar la continuïtat dels punts de guaita per a la prevenció d'incendis.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Sol•licitar el manteniment dels punts de guaita del territori i especialment el de la
Figuera per la seva importància en la rapidesa dels avisos i la qualitat de les informacions
aportades.
Segon.- Sol•licitar una major proximitat dels vehicles d'extinció en dies de risc extrem.
Tercer.- Sol•licitar el percentatge de visió de les càmeres al nostre municipi, i a les diverses
zones del Camp i Terres de l’Ebre per aquesta campanya forestal.
Quart.- Comunicar el present acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups
parlamentaris, al delegat de la Generalitat al Camp de Tarragona i a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del
nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.

Règim de recursos:

8.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
Decrets d'Alcaldia
8. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 18 al núm. 41 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. 18 al núm. 41 de 2020, amb un total de 22.
Detall dels Decrets
2020- 0000018 9 de març de 2020 Àrea Secretaria Proposta de baixa del padró d'habitants Sr.
Zakaria Boutahiri Sghiri
2020- 0000019 9 de març de 2020 Àrea Secretaria Pròrroga contractació auxiliar administratiu
2020- 0000020 26 de març de 2020 Àrea Secretaria Sol.licitud pròrroga subvenció PEXI 2018
2020- 0000021 30 de març de 2020 Àrea Secretaria Decret d'adhesió al Manifest dels ens
locals davant la crisi del Coronavirus
2020- 0000022 30 de març de 2020 Àrea d'Intervenció Proposta aprovació de factures març
2020- 0000023 30 de març de 2020 Àrea d'Intervenció Resolució aprovació nòmines març
2020- 0000024 31 de març de 2020 Àrea Secretaria Baixa padró d'habitants Sr. Zakaria
Boutahiri Sghiri
2020- 0000025 15 d'abril de 2020 Àrea d'Intervenció Proposta aprovació de factures primera
quinzena abril
2020- 0000026 15 d'abril de 2020 Àrea d'Intervenció Expedient modificació pressupostària
crèdit extraordinari 1- 2020
2020- 0000027 16 d'abril de 2020 Àrea Secretaria Assignacions individuals personal mes de
març 2020
2020- 0000028 29 d'abril de 2020 Àrea d'Intervenció Proposta aprovació de factures segona
quinzena abril
2020- 0000029 29 d'abril de 2020 Àrea d'Intervenció Resolució aprovació nòmines abril 2020

2020- 0000030 6 de maig de 2020 Àrea Secretaria Llicència d'obres Sra. Margarita Sancho
Rofes
2020- 0000031 7 de maig de 2020 Àrea Secretaria Assignacions individuals personal laboral
abril 2020
2020- 0000032 11 de maig de 2020 Àrea Secretaria Decret de fornalització per la compra
d'EPIS
2020- 0000033 13 de maig de 2020 Àrea Secretaria Adquisició nínxol número 72 cementiri
municipal
2020- 0000034 19 de maig de 2020 Àrea d'Intervenció Incoació exoedient reconeixement
extrajudicial de crèdit
2020- 0000035 21 de maig de 2020 Àrea Secretaria Comunicació d'obra carrer Major, número 3
2020- 0000036 26 de maig de 2020 Àrea d'Intervenció Resolució aprovació nòmines
2020- 0000037 29 de maig de 2020 Àrea d'Intervenció Proposta aprovació de factures maig
2020
2020- 0000038 2 de juny de 2020 Àrea Secretaria Comunicació d'obres Sr. Alfons Garcia Coll
2020- 0000039 4 de juny de 2020 Àrea Secretaria Assignacions individuals personal laboral
maig
2020- 0000040 8 de juny de 2020 Àrea d'Intervenció Aprovació de la liquidació del pressupost
de 2019
2020- 0000041 9 de juny de 2020 Àrea Secretaria Convocatòria Ple ordinari de data 12 de juny
de 2020.
Els Corporatius es donen per assabentats.
9.- PRECS I PREGUNTES
9. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Jaume Rofes Anglès demana la paraula per preguntar sobre la neteja del dipòsit
ja que enguany hi ha la possibilitat de fer-ho i podria anar lligat al tema de la tuberia de la Coma
Juana.
L'Alcalde respon que pren nota i que l'ajuntament està a l'espera de la resolució d'una
subvenció sol.licitada a l'ACA per aquesta actuació.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcalde, aixeca la sessió a les 20.17 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

