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Sessió: Sessió extraordinària Ple
PleÒrgan: 

ExtraordinàriaCaràcter: 
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Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi
assisteixen els cinc  regidors que actualment componen la Corporació, acomplint-se el
previst en els arts. 46.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions.
 
Tot seguit es passa a tractar els assumptes de l´ordre del dia de conformitat amb el que
disposa l'article 36 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre:

ACORDS

 1.- SECRETARIA

 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR

PLE EXTRAORDINARI D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL1. 

Sentit de la votació
 
Sotmèsl l'esborrany de l'acta a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors presents.
 
Oberta la sessió, el Sr. Alcalde, pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament vol
formular alguna observació al contingut de l’acta del Ple de l’ajuntament de data 19 de juliol
de 2019, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. Els regidors
manifesten la seva conformitat a l'acta i l'aproven.



 2.- PROPOSTA D'ACORD DE CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS2. 

Els Corporatius en prenen coneixement.

Fets

Es dóna compte que s’han presentat a l’Ajuntament dues sol.licituds de constitució de
grups polítics municipals.

Fonaments de dret

Conforme allò disposat a l'article 20.3 i 73 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 23.1 i 24 del Reglament
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,  els regidors de les
diferents candidatures s’han de constituir en grups polítics.
 
De la constitució dels grups polítics, dels seus integrants i dels seus portaveus se n’ha de
donar compte al Ple municipal en la primera sessió que celebri. 

En conseqüència, :S'ACORDA

PRIMER.- Prendre coneixement de la constitució dels grups polítics municipals següents,
als efectes de la seva actuació corporativa durant el mandat 2019-2023:
 
-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA DE LA TORRE DE FONTAUBELLA: Integrat pels
regidors Sr. Albert Sabaté Rull, Sra. Natàlia Serra Aguiló i Sra. Ester Olmedo Pujol,
designant-se com a portaveu el Sr. Albert Sabaté Rull.
 
-INDEPENDENTS PER LA TORRE- ACORD MUNICIPAL: Integrat pels regidor Srs. Jaume
Rofes Anglès i Sr. Joan Mas Salsench, designant-se com a portaveu el Sr. Jaume Rofes
Anglès.
 
SEGON.- Determinar com a funcions pròpies dels grups polítics municipals, principalment,
les següents:
 
a) La fixació i manifestació dels criteris polítics respecte als diferents assumptes que afectin
a la vida municipal
 
b) Concórrer a la formació de la voluntat política, social i econòmica en ares a l'interès
públic i a la utilitat pública generals.
 
c) Participar objectivament en l'acció municipal comunitària, canalitzant les diferents
aspiracions dels grups socials del municipi.
 



d) Proposar d'entre els seus membres, els regidors que els hagin de representar en els
diferents òrgans col·legiats de la Corporació.
 
e) Elegir el seu portaveu, i als regidors suplents que l'hagin de substituir en casos
d'absència, impediment o malaltia.
 
f) Mitjançant els seus portaveus podran ser objecte de consulta i d’informació per part de
l'Alcalde o de regidor delegat, en tots aquells assumptes que es considerin d'interès.
 
Els Corporatius en prenen coneixement.

3.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 47-2019 D'APROVACIÓ DE LA
 LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2018

DACIÓ DE COMPTE DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 20183. 

 
Els Corporatius es donen per assabentats.

Fets

 
1. IDENTIFICACIÓ
 
Títol: liquidació del pressupost de l’exercici 2018.

 
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: 414.706,78
Modificacions de despeses: 41.318,45
Pressupost definitiu de despeses: 456.025,23
Despeses compromeses: 354.640,70
Obligacions reconegudes netes: 309.447,20
Pagaments realitzats: 303.458,78
Obligacions pendents de pagament: 5.988,42
 
2. Exercicis tancats
 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 16.142,21
Modificacions saldo inicial i anul.lacions: -2.376,89
Total obligacions: 13.765.32
Pagaments realitzats: 13.765.32
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00
 



2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
 
a. Exercici en curs
 
Pressupost inicial d’ingressos: 414.706,78
Modificacions d’ingressos: 41.318,45
Pressupost definitiu d’ingressos: 456.025,23
Drets reconeguts: 282.073,10
Drets anul·lats: 30,00
Drets cancel·lats: 0,00
Drets reconeguts nets: 282.043,10
Recaptació neta: 277.581,42
Drets pendents de cobrament: 4.461,68
 
b. Exercicis tancats
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 123.027,66
Modificació saldo inicial: -903,12
Baixes: 0,00
Recaptació: 97.699,68
Pendents de cobrament: 24.424,86
 
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
 
Drets reconeguts nets
+ Operacions corrents: 236.696,69
+ Operacions de capital: 45.346,41
 
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES: 282.043,10
+ Actius financers: 0,00
Passius financers: 0,00
 
Total: 282.043,10
 
Obligacions reconegudes netes
+ Operacions corrents: 219.342,75
+ Operacions de capital: 81.273,15
 
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES: 300.615,90
+ Actius financers: 0,00
Passius financers: 309.447,20
 
Total: -27.404,10
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI:
Ajustos:
– Desviacions positives de finançament: 58.377,58
+ Desviacions negatives de finançament: 29.726,48
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals: 22.635,55
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: -33.419,65
 
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: 173.755,05
 
+ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 35.188,81
 
Exercici en curs: 4.461,68
Pressupostos tancats: 24.424,86
D’altres operacions no pressupostàries: 6.302,27
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00
 
– OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 10.535,05
Exercici corrent: 5.988,42 Pressupostos tancats: 0,00
D’altres operacions no pressupostàries: 4.546,63
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: 0,00
 
-ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 198.408,81
-SALDO DUBTÓS COBRAMENT: 2.439,04
-EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: 70.676,70
-ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 125.293,07
 
 
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
2.439,04 €. 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:
 
Deutes 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, sense ajustos, NO s’ajusta al compliment de l’objectiu d’
estabilitat pressupostària, atès que es determina un superàvit per import de 18.572,80 €.



Fonaments de dret

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 el 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.

En conseqüència, :S'ACORDA

Per tant, RESOLC:
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, 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.
 
Per part del secretari intervenció es fa constar que s'ha constatat que en el Decret hi ha un
error.  Respecte al punt de l'estabilitat pressupostària on es diu "superàvit" hauria de dir
"dèficit".
 
Els Corporatius en resten assabentats.
 

4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL
 PRESSUPOST 2-2019 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

PROPOSTA ACORD APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2019 -4. 
SUPLEMENT CRÈDIT

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

Fets

1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 3 de setembre de 2019 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, la consignació en resulta insuficient s’ha de



tramitar expedient de suplement de crèdit que es finançarà mitjançant baixa de crèdit
d'aplicació pressupostària 60900 del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions
vigents.
 
Proposta de suplement de crèdit

Partida Nom
Consignació
inicial

Proposta
increment

Consignació definitiva

011.35900 Altres despeses financeres 150,00 200,00 350,00

338.22608 Festes populars 10.500,00 4.000,00 14.500,00

920.20300 Arrendaments maquinària 800,00 400,00 1.200,00

920.22101 Aigua 500,00 700,00 1.200,00

920.22102 Gas 800,00 1.500,00 2.300,00

920.22103 Combustible i carburants 800,00 1.000,00 1.800,00

920.22111 Recanvis maquinària 500,00 500,00 1.000,00

920.22199 Altres subministraments 1.000,00 7.000,00 8.000,00

920.22604 Despeses jurídiques 500,00 300,00 800,00

920.22699 Altres despeses diverses 2.500,00 15.000,00 17.500,00

920.22799 Altres treballs realitzats empreses 13.000,00 6.000,00 19.000,00

920.221.00 Energia elèctrica 8.800,00 1.000,00 9.800,00

920.22708 Serveis de recaptació 2.200,00 600,00 2.800,00

 
Total altes crèdits: 38.200,00 euros
Finançament que es proposa: 38.200,00 euros
Baixa de crèdit d'aplicació pressupostària 60900 del pressupost vigent: 38.200,00 euros
Total finançament: 38.200,00 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 2-2019 mitjançant
suplement de crèdit per import de 38.200,00 euros, que es finançarà mitjançant baixa de
crèdit d'aplicació pressupostària 60900 del pressupost vigent, 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 DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT AL CONSORCI DE LA SERRA
 DE LLABERIA

DESIGNACIÓ REPRESENTANT CONSORCI SERRA DE LLABERIA5. 

Sentit de la votació
 
Sotmesa la proposta d'acord a votació és aprovada 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.

Fets

Atès que el Consorci de la Serra de Llaberia ha sol.licitat a l'ajuntament de la Torre de
Fontaubella que es designi un altre representant en aquest ens.

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. 

En conseqüència, :S'ACORDA

Primer.- Designar representant al Consorci de la Serra de Llaberia al Sr. Joan Martorell
Sellés.
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de la Serra de Llaberia.

 6.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA



DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 42 AL NÚM.6. 
60 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. 42 al núm. 60 de 2019,
amb un total de 18.

Detall dels Decrets
N ú m .
decret

Data Unitat Assumpte

2019-
0000042

18 de juliol de
2019

À r e a
Secretaria

Comunicació d'obra Sra. Joana Medina Mañé

2019-
0000043

19 de juliol de
2019

À r e a
Secretaria

Esmena decret número 39 tinents d'alcalde

2019-
0000044

23 de juliol de
2019

À r e a
Secretaria

Deixar sense efecte decret número 39

2019-
0000045

30 de juliol de
2019

À r e a
d'Intervenció

Resolució aprovació nòmines

2019-
0000046

30 de juliol de
2019

À r e a
d'Intervenció

Proposta aprovació de factures

2019-
0000047

31 de juliol de
2019

À r e a
d'Intervenció

Decret aprovació liquidació 2018

2019-
0000048

31 de juliol de
2019

À r e a
d'Intervenció

Incorporació romanents de crèdit

2019-
0000049

20 d'agost de 2019
À r e a
d'Intervenció

Constitució de bestreta de caixa fixa

2019-
0000050

20 d'agost de 2019
À r e a
Secretaria

Concessió llicència d'obra Maria Carme Escoda Cabré

2019-
0000051

26 d'agost de 2019
À r e a
Secretaria

Atorgament assignacions individuals agost 2019

2019-
0000052

26 d'agost de 2019
À r e a
Secretaria

Proposta aprovació de factures

2019-
0000053

26 d'agost de 2019
À r e a
Secretaria

Resolució aprovació nòmines

2019-
0000054

27 d'agost de 2019
À r e a
Secretaria

Correcció liquidació ICIO llicència obra Maria Carme Escoda
Cabré

2019-
0000055

28 d'agost de 2019
À r e a
d'Intervenció

Concessió subvenció directa a l'Associació de Jubilats i
Pensionistes

2019-
0000056

28 d'agost de 2019
À r e a
d'Intervenció

Decret d'alcaldia de convocatòria Comissió Especial de
Comptes

2019-
0000057

28 d'agost de 2019
À r e a
Secretaria

Correcció liquidació ICIO llicència Maria Carme Escoda Cabré

2019-
0000058

9 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

Contractació auxiliar administratiu

2019-
0000059

10 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER PINTAR LA
SALA DEL CAFÈ

2019-
0000060

17 de setembre de
2019

À r e a
Secretaria

Convocatòria Ple 20-09-2019

 
Els Corporatius es donen per assabentats.



Alcalde President

Albert Sabaté Rull

Secretari Interventor

Oscar-Ruben Presa Virgili

 7.- PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES7. 
 
No se'n formulen.

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


