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ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE 
 
 
Identificació de la sessió: 
 

Núm.:   1/2012 
Caràcter:  extraordinari 
Data:   20 de març de 2012 
Hora d’inici:  20,15  hores 
Lloc:    Sala d’actes de l’Ajuntament 

 
 
Assistents: 
 

Josep Maria Abellà Rovira, alcalde 
Jaume Graells Cisteró, regidor 
Míriam Contijoch Bonell, regidora 
José Maria Soler Oliva, regidor 
Jordi Abellà Barril, regidor 
Sergi Sendra Gómez, regidor 
Alejandro Ruiz Lobato, secretari-interventor  

 
No ha assistit: 
 

Montserrat Feliu Roig, regidora  
 
  
Ordre del dia: 

 
1. Donar compte de les resolucions d’alcaldia 
2. Aprovació del Pressupost General de la Corporació per l’exercici 2012 
3. Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2012 
4. Aprovació de la modificació de l’horari de les sessions ordinàries del Ple de la 
corporació 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans de començar la sessió el Sr. Jordi Abellà Barril excusa l’absència de la Sra. 
Montserrat Feliu Roig, tot seguit l’alcalde, dóna la benvinguda a tots als 
assistentes i pregunta als regidors si estan d’acord en incloure un nou punt a 
l’ordre del dia, alhora que se’ls hi fa entrega de la corresponent proposta. El Ple 
per unanimitat acorda incloure el punt 4.- Aprovació, si escau, de la modificació 
de l’horari de les sessions ordinàries del Ple de la corporació, a l’ordre del dia. 
 
L’Alcalde aprofita la ben entesa per donar la benvinguda al Sr. Alejandro Ruiz 
Lobato, nou secretari-interventor de la corporació, alhora que agraeix a la Silvia 
Torres, antiga secretària-interventora, els serveix prestats en aquesta 
corporació. 
 
 
1. Donar compte de les resolucions d’alcaldia 
 
Es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 1 a 17: 
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Decret 1/2012, de caducitat de les inscripcions padronals 
Decret 2/2012, d’habilitació del Sr. Alejandro Ruiz Lobato com a Secretari–Interventor 
accidental 
Decret 3/2012, d’elaboració del pressupost general de la corporació 
Decret 4/2012, de sol·licitud de subvenció del Consell Comarcal de l’Alt Camp per a 
la conservació i millora de camins municipals 
Decret 5/2012, d’aprovació provisional del calendari tributari municipal de l’exercici 2012 
Decret 6/2012, d’adhesió al Pla Agrupa’t de l’ACM 
Decret 7/2012, d’acceptació de la subvenció atorgada per a actuacions de recuperació 
del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals de la Direcció General del 
Medi Natural i Biodiversitat 
Decret 8/2012, de concessió d’una bonificació del 15% de la quota tributària dels 
usuaris que han realitzat correctament la recollida selectiva 
Decret 9/2012, d’anul·lació de rebut i canvi de titular 
Decret 10/2012, de convocatòria del Ple Extraordinari de 16 de febrer de 2012 
Decret 11/2012, d’inici del procediment per cobrir la plaça d’agutzil 
Decret 12/2012, d’inici del procediment per cobrir la plaça de netejador 
Decret 13/2012, d’aprovació de les bases que han de regir la provisió de la plaça d’agutzil  
Decret 14/2012, d’aprovació de les bases que han de regir la provisió de la plaça de 
netejador 
Decret 15/2012, de baixes al serveis de te telèfon i potència elèctrica de la casa de 
cultura 
Decret 16/2012, de digitalització de documentació històrica de l’ajuntament a l’arxiu 
Comarcal de l’Alt Camp 
Decret 17/2012, d’establiment de l’horari del Secretari-Interventor 
 
 
2.  Aprovació del pressupost per l’exercici 2012 

El Sr. alcalde comenta la preocupació de l’equip de govern per l’estalvi i la 
possibilitat d’alleugerir el deute de l’Ajuntament. Tanmateix informa que des del 
Consell Comarcal, el Sr. Arjona va comunicar de la més que probable necessitat 
de demanar un crèdit, la qual cosa aquest equip de govern intentarà evitar. 
Aquest fet juntament amb el canvi de secretari són els motius pels quals s’ha 
endarrerit l’elaboració del pressupost municipal.   
 
El Sr. alcalde fa un breu resum del contingut del pressupost general per l’any 
2011 per capítols i anuncia la pèrdua de les subvencions PUOSC casa de colònies 
i expropiació Plaça La Planeta, tot i que vers aquesta última, s’està lluitant per 
aconseguir el finançament i no es produeixi la caducitat de l’expedient. 
 
El Sr. Jordi Abellà anuncia que ells votaran en contra dels pressupostos 
presentats davant del Ple ja que no està d’acord amb les reduccions hagudes a 
les subvencions de les associacions del poble, les obres pressupostades referents 
a la pavimentació del nucli de la planeta i l’obra del tancament de la pista 
poliesportiva i també que no s’hagi inclòs al pressupost d’ingressos el pagament 
dels 50.000 euros realitzat per Vinyes Kipean. 
 
El Sr. alcalde vol respondre a la interpel·lació i diu que a l’equip de govern li sap 
molt greu el fet de reduir les subvencions a les entitats però per tal de no 
demanar cap préstec s’han de reduir diferents partides com ara aquesta, festes o 
treball tècnics, ja que la suma de petites quantitats permetrà no tenir que 
endeutar-se més i poder reduir l’endeutament actual. Les associacions han 
d’aprendre en certa manera a anar soles, tot i així, està d’acord amb el Sr. Jordi 
en aquest fet i afirma que a l’equip de govern també li sap greu. 
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Pel que respecta a la Planeta, comenta que s’han de fer aquestes obres per 
l’interès general dels pontorrins i per donar compliment al conveni signat amb 
Vinyes Kipean. Aquesta despesa fa pujar molt el capítol 6.      
 
El Sr. Jordi Abellà comenta que hi ha més despesa en inversió que en despesa 
corrent de l’ajuntament i el Sr. Alcalde respon que són conscients d’aquest fet 
però que moltes obres venen d’exercicis anteriors i el període PUOSC acaba 
aquest 2012 i s’havien de pressupostar totes les obres que manquen per 
executar. 
 
Tot seguit, es llegeix la proposta d’aprovació del pressupost per l’any 2011 i es 
procedéis a la seva votació: 
 
ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2012. 
 
El secretari-interventor de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que 
figuren a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la 
legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 
articles 162 a 171 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; els articles 2 a 
23 del RD 500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària 
(TRLGEP).  
 
Per tot això, 
 
El Ple ACORDA amb els vots favorables del Sr. Josep Maria Abellà Rovira, Sr. 
Jaume Graells Cisteró, Sra. Míriam Contijoch Bonell i Sr. José Maria Soler Oliva i 
els vots en contra del Sr. Jordi Abellà Barril i Sr. Sergi Sendra Gómez.  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2012, el 
qual, resumit per capítols, és el següent: 
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INGRESSOS Pressupost 

de l’entitat   

 
A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Impostos directes 
2. Impostos indirectes 
3. Taxes i altres ingressos 
4. Transferències corrents 
5. Ingressos patrimonials 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Alienació d’inversions reals 
7. Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
 
92.175,00 
2.000,00 
109.288,00 
236.992,82 
500,00 
 
0,00 
562.913,47 
0,00 
0,00 

 
  TOTALS INGRESSOS 1.003.869,29 

 
 
 
 
 
 
DESPESES 
 
 

 
Pressupost de 
l’entitat  

 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1. Despeses de personal 
2. Despeses en béns corrents i 
serveis 
3. Despeses financeres 
4. Transferències corrents 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Inversions reals 
7.Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
 
159.136,87 
248.498,50 
 
11.246,00 
4.600,00 
 
 
564.995,92 
0,00 
0,00 
15.392,00 

 
 TOTALS DESPESES 

 
1.003.869,29 
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SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla: 
 
A) FUNCIONARIS 
 

I. Funcionaris amb habilitació estatal: 
 

 
Denominació del lloc de 
treball 

  
Grup de classificació 

 
Nombre de llocs de treball 
d'idèntica  
classificació i retribució 

 
Secretari interventor 
 

 
A1 

 
1 

B) PERSONAL LABORAL 

 
 
Lloc de treball 

 
Classificació laboral 

 
Llocs de treball 
d’igual classificació i 
retribució 

 
 

Auxiliar administratiu 

 
 

Fixe 

 
 
1 

Agutzil 
Mestre de plàstica 

Netejador 

Temporal 
Temporal 

Fixe 

1 
1 
1 

Directora infantil Fixe 1 
Monitor infantil Fixe 1 

   

 
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació durant el 
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions.  
 
CINQUÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no 
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que 
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l’article 169 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. 
 
 
3.  Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2012 

 
Atès que l’article 16.1.c) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
l’obligació de fixar els règims de declaració i d’ingrés de les obligacions 
tributàries, és a dir, el calendari fiscal.  
 
Per tal de no confondre els veïns i no canviar els hàbits adquirits pels 
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contribuents, el Ple de la Corporació va aprovar un calendari igual que el dels 
darrers anys, buscant un repartiment del pagament dels tributs durant l’any. 
 
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2012, segons les dates 
següents: 
 
IBI URBANA  30/06-30/08 
IBI RÚSTICA  30/06-30/08 
IAE   29/07-29/09 
IVTM   31/03-31/05 
TAXES   30/06-30/08 
ESCOMBRARIES 30/06-30/08 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Tarragona, als efectes oportuns 
 
 
4.  Aprovació, si escau, de la modificació de l’horari de les sessions 
ordinàries del Ple de la corporació 

 
A fi d’agilitzar les tasques administratives derivades de les sessions plenàries de 
la corporació i fer coincidir aquestes amb l’horari de treball del secretari-
interventor de l’ajuntament. 
 
D’acord amb l’establert als articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals.  
 
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Celebrar sessió ordinària del Ple de la corporació amb caràcter 
trimestral, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament del Pont d’Armentera, coincidint 
amb l’últim dilluns dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les vint 
hores quinze minuts del vespre. 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: Fer públic el present acord mitjançant la inserció d’un edicte al butlletí 
oficial de la província i al taulell d’anuncis de la corporació. 
 
 
El senyor alcalde aixeca la sessió a les 21.03 hores i d’ ella s’estén la present 
acta del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
 
Josep Maria Abellà Rovira 
Alcalde 

Alejandro Ruiz Lobato 
Secretari-Interventor 

 


