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Identificació de la sessió

Sessió: Ple extraordinari d'organització municipal
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ExtraordinàriaCaràcter: 
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Sr. Joan Mas Salsench (IpTF-AM)
Sra. Natàlia Serra Aguiló (TDF- Amunt)
Sra. Ester Olmedo Pujol (TDF- Amunt)

ACORDS

 SECRETARIA

 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA1. 
CORPORACIÓ

 
Sentit de la votació
 
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el dia 15
de juny de 2019, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors i les regidores
disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.

2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE
 TINENTES D'ALCALDE

DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE2. 
TINENCES D'ALCALDIA
 
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia 39, de data 3 de juliol de 2019, nomenant
Primera Tinent d’alcalde d’aquesta corporació la  regidora Sra. Natalia Serra Aguiló i
Segona Tinent d'alcalde, la Sra. Ester Olmedo Pujol a l’empara d’allò que disposen els
articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
53.2 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; i 46 del Reial decret 2568/1986, de 28 de



novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels
ens locals.
 
Els Corporatius es donen per assabentats.

3.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE
 REGIDORIES

DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE3. 
REGIDORIES D'ÀREA
 
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia número 40 de data 11 de juliol de 2019, per la
qual s’efectua la distribució de les regidories d’àrea, a l’empara del que disposen els articles
21.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en relació
amb l'article 51.1 b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya,
que regulen les competències i potestats d'autoorganització i de l'article 43 i següents del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
 
La distribució de les regidories d’àrea queda configurada de la manera següent:
 
Economia i Hisenda: Sra. Natàlia Serra Aguiló
 
-Aspectes Socials, Educació, Cultura: Sra. Ester Olmedo Pujol
 
- Urbanisme, Medi Ambient, Governació i Representació Institucional: Sr. Albert Sabaté Rull
 
Els Corporatius es donen per assabentats.

 4.- PROPOSTA D'ACORD DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES4. 

Sentit de la votació
 
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Fets

Atès el que sobre l'organització i funcionament de la Comissió Especial de Comptes
estableix l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en la seva redacció donada per la Llei 11
/1999, de 21 d'abril.

Fonaments de dret

Atès que la Comissió Especial de Comptes és un òrgan d'existència preceptiva segons els
articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 127 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que té
per objecte l'estudi i informe dels comptes generals de la corporació que han de ser
sotmesos al Ple, en la qual tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a
participar-hi, mitjançant la presència de regidors.



 
Atès que el nombre de membres que la composen pot ser proporcional a la seva
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup i que, en el segon cas s'aplica el
sistema de vot ponderat; essent l'Alcalde el seu president nat. Tot i amb això, es considera
convenient que tots els membres del Consistori formin part de la Comissió Especial de
Comptes.

En conseqüència, :S'ACORDA

PRIMER.- Aprovar la creació de la Comissió de Comptes de l'ajuntament de La Torre de
Fontaubella, la qual quedarà integrada pels següents membres:
 
- President: Sra. Alcalde o la persona en qui delegui
- Vocals : La resta de regidors municipals
- Secretari: el de la Corporació.
 
SEGON.- Disposar que els acords adoptats siguin publicats al BOP i que s'insereixin al
tauler d'anuncis de la Corporació.

5.- PROPOSTA D'ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A
 L'ALCALDIA

PROPOSTA D'ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A L'ALCALDIA5. 

Sentit de la votació
 
S'aprova per 3 vots a favor del Sr. Albert Sabaté Rull, Sra. Natàlia Serra Aguiló i Sra. Ester
Olmedo Pujol i 2 abstencions del Sr. Jaume Rofes Anglès i Sr. Joan Mas Salsench.
 
Explicació de vot
 
El Sr. Jaume Rofes Anglès exposa que el grup d'Independents per la Torre s'absté atès que
no tindria cap lògica que si en el moment de l'elecció de l'alcalde no se'l va votar, ara no
tindria sentit votar a favor de les delegacions del Ple en favor de l'Alcaldia.

Fets

Es proposa adoptar un acord de delegació de competències del Ple en favor de l'Alcaldia.

Fonaments de dret

De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i altra normativa concordant, el ple de la corporació pot delegar l’exercici de les
pròpies atribucions en l’alcaldia i en la junta de govern local, sempre que no es trobin dins
les matèries indelegables previstes a l’article 22.4 esmentat.



En conseqüència, :S'ACORDA

PRIMER. Efectuar, en favor de l'Alcaldia una delegació genèrica d’atribucions, en les
matèries següents:
 

TITULAR
COMPETÈNCIA

ÒRGAN
EN QUI
E S
DELEGA

ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE

 
 
Ple

 
 
Alcaldia

L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.

 
22.2.j)
LRBRL

 
Ple

 
Alcaldia

 
La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

 
22.2.k)
LRBRL

 
 
 
 
Ple

 
 
 
Alcaldia

 
Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import
acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 per
100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de
conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.

 
 
22.2.m)
LRBRL

 
 
 
 
 
 
Ple

 
 
 
 
 
 
Alcaldia

Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu valor
estimat superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en
qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i
les  concessions plurianuals, quan la seva duració superi els quatre
anys, eventuals pròrrogues incloses. sempre que l'import acumulat de
totes les anualitats superi el percentatge indicat referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada.
 

 
 
 
 
DA 2a
LCSP

 
Ple

 
 
Alcaldia

 
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a
la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos
en els pressupostos.

 
22.2.ñ)

 
SEGON. De conformitat amb allò que estableix l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, aquesta delegació tindrà efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest
acord.
 
TERCER. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.

6.- PROPOSTA D'ACORD PER LA DETERMINACIÓ DEL REGIM I PERIODICITAT DE
 LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

PROPOSTA PER A LA DETERMINACIÓ DEL RÈGIM I PERIODICITAT DE LES6. 
SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE

Sentit de la votació
 
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Fets



Atès que correspon al municipi, en la seva qualitat d'Administració pública de caràcter
territorial i en l'esfera de les seves competències, la potestat d'autoorganització.
 
Atès que la normativa bàsica estatal sobre organització municipal determina l'existència
obligatòria del Ple de l'Ajuntament, com a òrgan col·legiat principal dels ens locals.

Fonaments de dret

Atès que l'article 46.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
en relació amb l'article 98 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 i l'article 78.1 del Reial decret
2568/86, estableixen que el Ple de la corporació ha de funcionar en règim de sessions
ordinàries, de periodicitat preestablerta - assenyalant el dia i l’hora de la celebració -, i de
sessions extraordinàries, d'acord amb el principi d'autonomia autoorganitzativa.
 
Atès que en relació a la periodicitat de les sessions del Ple, s'observarà obligatòriament el
disposat en l'apartat 46.2 a) de la LRBRL, segons la nova redacció donada per la
modificació desena de l'article 1r de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7
/1985, de 2 d'abril.

En conseqüència, :S'ACORDA

PRIMER: Celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació cada tres mesos, coincidint
amb el darrer divendres de cada mes, a excepció del mes d’agost. En el supòsit que el dia
fixat sigui inhàbil, el President de la Corporació convocarà la sessió a la mateixa hora del
dia de la setmana següent.
 
SEGON .- La periodicitat assenyalada podrà modificar-se, segons el criteri de l'Alcaldia, a la
qual es faculta, per avançar o endarrerir quan les circumstàncies (personals, d’acumulació 
administrativa, etc.) ho aconsellin en ares a una millor gestió dels assumptes municipals.
 
TERCER.- Disposar que els acords adoptats siguin publicats al BOP i que s'insereixin al
tauler d'anuncis de la Corporació.

 

7.- PROPOSTA D'ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA
 CORPORACIÓ EN D’ALTRES ORGANISMES

PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN7. 
ALTRES ORGANISMES

Sentit de la votació
 
S'aprova per 3 vots a favor del Sr. Albert Sabaté Rull, Sra. Natàlia Serra Aguiló i Sra. Ester
Olmedo Pujol i 2 abstencions del Sr. Jaume Rofes Anglès i Sr. Joan Mas Salsench.
 
Explicació de vot
 



El Sr. Jaume Rofes Anglès exposa que el grup d'Independents per la Torre s'absté per la
mateixa argumentació utlitzada en la votació del punt de les delegacions del Ple en favor de
l'Alcaldia.

Fets

Atès que els municipis poden establir i regular delegacions genèriques o específiques en
favor de qualsevol regidor, que es referiran a una o a vàries àrees o matèries
determinades, les quals tindran a veure únicament amb la representació municipal davant d’
altres ens, organismes o entitats de caràcter públic, en els quals ha d’estar representat l’
ajuntament.

Fonaments de dret

Atès que és un aspecte que afecta a qüestions organitzatives, i per tant es necessari per a
la seva aprovació el quòrum de la majoria absoluta exigit per l'article 114 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. Conclosa la part expositiva d'aquest punt de l'ordre del dia, el Sr.
alcalde, com a president de la corporació i en l'exercici de les atribucions de dirigir el govern
i l'administració municipal, disposa sotmetre al Ple de la corporació les següents
designacions:

En conseqüència, :S'ACORDA

PRIMER.- Designar com a representant al Consorci de la Serra de Llaberia al Sr.Albert
Sabaté Rull i la Sra. Ester Olmedo Pujol.
 
SEGON.- Designar com a representant a l’ADF de la Torre de Fontaubella al Sr. Albert
Sabaté Rull.
 
TERCER- Designar com a representant a la Baronia d’Escornalbou a la Sra. Ester Olmedo
Pujol.
 
QUART.- Donar trasllat del contingut del present acord als legítims representants dels
organismes afectats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
 
CINQUÈ.- Determinar que l'acord adoptat sigui publicat al BOP i que s'insereixi al tauler
d'anuncis de la Corporació.

 8.- PROPOSTA D'ACORD DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2020

APROVACIÓ FESTES LOCALS 20208. 

Sentit de la votació
 
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.



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 2020
seran els dies 1 d'agost de 2020 i 31 de desembre de 2020.
 
2.-Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya a Tarragona.
 
 

9.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
 D'INCENDIS FORESTALS

PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PLÀNOL DELIMITACIÓ INCENDIS FORESTALS9. 

Sentit de la votació
 
S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Fets

L’ajuntament de la Torre de Fontaubella va sol·licitar a la Unitat de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria i Territori del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona, l’assistència tècnica per la redacció del Plànol de Delimitació de mesures de
prevenció dels incendis forestals.
 
La Diputació de Tarragona va lliurar en format digital el Plànol de Delimitació de mesures
de prevenció dels incendis forestals, que conté el Document d’acompanyament, per tal que
fos revisat i aprovat per l’Ajuntament.
 
Mitjançant acord del Ple de data 30 de març de 2019 es va aprovar inicialment el Plànol de
Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals del municipi de la Torre de
Fontaubella.
 



Així mateix, mitjançant anunci al BOPT de data 9 d’abril de 2019 es va sotmetre a
informació pública per un termini de trenta dies per a la presentació d’al.legacions.
Trancorregut dit termini, no s’han presentat al.legacions.
 
En data 13 de maig de 2019 s’ha rebut el corresponent informe favorable del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya al Plànol de
Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals al municipi de la Torre de
Fontaubella.
 

Fonaments de dret

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, on es determina que les entitats locals
situades en zones d’alt risc han de disposar d’un pla de prevenció.
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
 
- El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció d’
incendis.
 
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les
urbanitzacions.
 
- La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en
terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.
 

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Aprovar definitivament el Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis
forestals al municipi de la Torre de Fontaubella.
 
Segon.- Trametre el Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals al
municipi de la Torre de Fontaubella i certificació del present acord al Departament d’
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

10.- PROPOSTA D'ACORD D’ADHESIÓ AL PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS
 SEXISTES APROVAT PEL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ AL PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS10. 
SEXISTES APROVAT PEL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

Sentit de la votació
 



S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

Fets

Atès que el Consell Comarcal del Priorat s’ha adonat de la necessitat de protegir i donar
suport a la joventut de la comarca.
 
Atès que la joventut actual és un públic especialment vulnerable a tot tipus d’agressions i
de discriminacions per raó de sexe.
 
Atès que la violència afecta el seu desenvolupament i vulnera els seus drets.
 
Atès que la joventut viu en perill constant d’atacs i assetjaments a les xarxes socials.
 
Atès que es té en compte totes les edats de la nostra joventut, per poder preparar els
discursos més adequats a cada edat.
 
Atès que les persones que formen part del món del lleure coneixen les formes de prevenció
i detecció primerenca de situacions sobre abusos sexuals.
 
Atès, també, que cal propiciar conductes saludables i afavoridores de relacions sanes i
enriquidores, que no comportin risc ni per al jovent ni per als adults, en les relacions entre
el personal que treballa amb relació laboral o voluntària dintre de les entitats.
 
Atès que aquest Protocol ha de tenir continuïtat. 

Fonaments de dret

Protocol contra les agressions sexistes aprovat pel Consell Comarcal del Priorat

En conseqüència, :S'ACORDA

1r Aprovar l’adhesió al Protocol contra les agressions sexistes a les festes populars de la
comarca 2019, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Priorat.
 
2n Fer la màxima difusió de l’esmentat Protocol a les diferents entitats relacionades amb el
jovent del municipi i donar total suport a les diverses accions proposades per al seu
desenvolupament.
 
3r Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Priorat, als efectes oportuns.
 

 11.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA

DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA11. 
 



Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia que han estat dictats que van des del número 25-
2019 de data 25/04/2019 fins al número 41-2019 de data 16-07-2019.
 
Decret 21/2019 de 25/04/2019 Aprovació i pagament nòmines abril

Decret 22/2019 de 02/05/2019 Aprovació i pagament factures abril

Decret 23/2019 de 02/05/2019 Llicència obra major Sra. M.P.C.

Decret 24/2019 de 02/05/2019 Liquidació ICIO Sra. M.P.C.

Decret 25/2019 de 07/05/2019 Devolució rebuts aigua Sra. M.D.R.LL.

Decret 26/2019 de 23/05/2019 Comunicació obra J.R.LL.

Decret 27/2019 de 23/05/2019 Liquidació ICIO Sra. J.R.LL.

Decret 28/2019 de 28/05/2019 Aprovació i pagament nòmines maig

Decret 29/2019 de 29/05/2019 Pròrroga serveis telecomunicacions – Consorci Localret

Decret 30/2019 de 29/05/2019 Aprovació i pagament factures maig

Decret 31/2019 de 05/06/2019 Convocatòria Ple 12-06-2019

Decret 32/2019 de 12/06/2019
Convocatòria Ple sessió constitutiva Corporació 15-06-
2019

Decret 33/2019 de 26/06/2019 Comunicació obra Sr. J.C.N. R-J.

Decret 34/2019 de 26/06/2019 Liquidació ICIO Sra. R.P.B.

Decret 35/2019 de 26/06/2019 Comunicació obra Sra. R.P.B.

Decret 36/2019 de 26/06/2019 Liquidació ICIO Sr. J.C.N. R-J.

Decret 37/2019 de 28/06/2019 Aprovació i pagament factures juny

Decret 38/2019 de 28/06/2019 Aprovació i pagament nòmines juny

Decret 39/2019 de 03/07/2019 Nomenament tinentes d’alcalde

Decret 40/2019 de 11/07/2019 Nomenament regidories d’àrea

Decret 41/2019 de 16/07/2019 Convocatòria Ple extraordinari 19-07-2019

 
Els Corporatius es donen per assabentats.

 12.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES12. 
 
No es formulen precs ni preguntes.
 
Amb tot, en aquest punt, el Sr. Jaume Rofes Anglès sol.licita la paraula per demanar a
l'equip de govern que, tot i ésser conscient que en el tema de contractacions d'obres,
serveis, etc, la competència ha estat delegada a l'Alcaldia, si és possible desitjaria que
davant de contractacions de petites obres de manteniment o altres, pugui ésser comunicat
a la resta de membres de l'ajuntament als efectes de tenir coneixement i poder donar la
seva opinió al respecte.
 
L'alcalde respon que no veu cap inconvenient davant d'aquesta suggerència formulada pel
Sr. Jaume Rofes Anglès.

Finalitzades totes les intervencions, s'aixeca la sessió a les 19.26 hores, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.



Alcalde

Albert Sabaté Rull

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili


