
 

 
Ajuntament del Pont d’Armentera 
 
 

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

Núm.:   1/2013 
Caràcter:  ordinari 
Data:   25 de març de 2013 
Hora d’inici:  20,15  hores 
Lloc:    Sala d’actes de l’Ajuntament 

 
 
Assistents: 
 

Josep Maria Abellà Rovira, alcalde 
Jaume Graells Cisteró, regidor 
Juan Manuel Ayllón Fernández, regidor 
Jordi Abellà Barril, regidor 
Montserrat Feliu Roig, regidora  
Alejandro Ruiz Lobato, secretari-interventor accidental  

 
 
No ha assistit: 
 

Sergi Sendra Gómez, regidor 
Jaume Domingo Bonell 

 
Ordre del dia: 

 
PRIMER.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior. 
SEGON.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia  
TERCER.- Derogació de l’Ordenança Fiscal número 27 reguladora de la 
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de telefonia mòbil 
QUART.- Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2013 
CINQUÉ.- Aprovació d’un conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de 
prestació de serveis de salut pública entre l’agència de salut pública de 
Catalunya i l’Ajuntament del Pont d’Armentera 
SISSÉ.- Canvi de secretari del Jutjat de Pau i Registre Civil del Pont 
d’Armentera 
SETÉ.- Aplicar al pressupost de l’any 2013 les operacions pendents 
d’aplicació de l’exercici comptable del 2012. 
VUITÉ.- Supressió de la Junta de Govern Local 
NOVÉ.-  Delegació d’atribucions del Ple en l’alcaldia 

 
DESSÉ.- Aprovació d’un conveni de cooperació interadministratiu amb 
l’arxiu comarcal de l’Alt Camp pel servei d’assessorament i cooperació en 
matèria de gestió documental i arxiu. 
ONZÉ.- Acordar el destí dels imports del Patrimoni municipal del Sol 
DOTZÉ.- Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
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PRIMER.-  Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior 
 
L’Alcalde obre l’acte i atès de què tots els regidors presents coneixen el redactat 
de l’acta de la sessió anterior pel lliurament de l’esborrany en l’ordre del dia, es 
pregunta si hi ha alguna esmena al respecte. 
 
L’acta de la sessió ordinària de 17 de desembre de 2012 s’aprova per 
unanimitat.  
 
 
SEGON.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia 
 
Es dóna compte de les resolucions d’alcaldia següents: 
 
 

- Decret 70/2012, de 17 de desembre, de sol·licitud de subvenció per la 
contractació de la professora de plàstica 

 
- Decret 71/2012, de 17 de desembre, de canvi de membres de la JGL 

 
- Decret 1/2013, de 14 de gener, de correcció d’errors de BASE 
 
- Decret 02/2013, de 14 de gener, d’inici de la contractació d’un/a auxiliar 

administriu/va 
 

- Decret 3/2013, de 21 de gener, de resolució de l’alcaldia per aprovar la 
convocatòria i les bases 

 
- Decret 4/2013, de 28 de gener, d’incoació de la liquidació del pressupost 

de l’exercici 2012 
 

- Decret 05/2013, de 5 de febrer, d’aprovació d’admesos i exclosos 
 

- Decret 06/2013, d’11 de febrer, de contractació de l’auxiliar 
administrativa 

 
- Decret 07/2013, d’11 de febrer, de supressió provisional de la JGL 

 
- Decret 08/2013, de 25 de febrer, d’aprovació de factures 

 
-  Decret 09/2013, de 28 de febrer, de revocació de la delegació pel 

període de vacances del tinent alcalde 
 

- Decret 10/2013, de 28 de febrer, d’aprovació de llicència d’obres 
 

- Decret 11/2013, de 5 de març, d’aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2012 

 
- Decret 12/2013, de 5 de març, d’aprovació de factures 

 
- Decret 13/2013, de fixació del sou de l’auxiliar administrativa 

 
- Decret 14/2013, de 20 de març, de convocatòria del Ple ordinari 
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TERCER.-  Derogació de l’Ordenança Fiscal número 27 reguladora de la 
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil 
 
En data 26 de novembre l’ajuntament del Pont d’Armentera va aprovar 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 277, de data 
2 de desembre de 2009. 
  
El dia 12 de juliol de 2012 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha 
dictat sentència en els assumptes acumulats C-55/11, 57/11 i 58/11, 
corresponents a les qüestions prejudicials promogudes pel Tribunal Suprem en 
els recursos de cassació núm. 4307/2009, 1085/2010 i 861/2009. Aquests 
recursos s’interposaren en impugnació de la validesa d’ordenances fiscals 
reguladores de taxes per l’aprofitament del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil dels ajuntaments de 
Santa Amàlia (Badajoz), Tudela (Navarra) i Torremayor (Badajoz).  
 
Així mateix, les qüestions prejudicials esmentades van propiciar que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya suspengués, sistemàticament, la tramitació 
dels recursos contenciosos administratius interposats contra anàlogues 
ordenances fiscals aprovades per municipis de l’àmbit territorial de competència 
d’aquest òrgan jurisdiccional, entre els quals es troba el recurs núm. 88/2010 
MA que impugna l’ordenança fiscal d’aquest ajuntament. 
 
Així doncs, segons la Sentència del TJUE, els ajuntaments només podran cobrar 
taxes municipals per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic 
municipal, en raó de l’explotació de serveis de telefonia mòbil, a les operadores 
de xarxes de telecomunicacions titulars d’instal·lacions però no a les operadores 
que no siguin titulars d’aquestes xarxes.   
 
Per la seva banda, el Tribunal Suprem aplica per primera vegada aquest 
pronunciament del TJUE en les sentències de 10 i 15 d’octubre de 2012 que 
estimen, respectivament, els recursos de cassació núm. 4307/2009 i 1085/2010, 
cassant les sentències recorregudes i anul·lant determinats preceptes de les 
ordenances fiscals impugnades. Els preceptes anul·lats es refereixen a la 
delimitació del fet imposable, la determinació del subjecte passiu i la 
quantificació de la taxa, que son els elements essencials del tribut. 
 
Cal precisar també que, si bé les sentències del Tribunal Suprem afecten dues 
ordenances fiscals concretes, no es pot obviar que creen una doctrina que han 
seguit totes les sentències posteriors del Tribunal Suprem en anàlegs recursos 
de cassació que discutien el mateix tipus d’ordenances fiscals de municipis 
d’arreu del territori espanyol. A banda d’això, s’ha de tenir en compte que la 
resolució del TJUE, de 12 de juliol de 2012, obliga els tribunals nacionals a 
interpretar la norma de conformitat amb allò que s’hi decideix. 
 
Consegüentment, és procedent derogar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses 
explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, número 277, de data 2 de desembre de 2009, atès que 



 

 
Ajuntament del Pont d’Armentera 
 
 

 
   
la recent jurisprudència que s’exposa priva de la validesa jurídica a l’empara de 
la qual s’havia aprovat aquesta ordenança fiscal.  
  
És competència del Ple municipal adoptar l’acord de derogació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal 
a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 277, de data 2 de desembre 
de 2009, de conformitat amb allò que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Base de Règim Local, i l’article 52.2.d) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en relació amb l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Per tant, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:  
 
1. Derogar l’ordenança fiscal de l’ajuntament del Pont d’Armentera reguladora de 
la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses 
explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, número 277, de data 2 de desembre de 2009 i donar 
compliment als requisits de publicació que ordena la normativa d’aplicació. 

 
2. Trametre l’acord de derogació que es disposa al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en els recurs 
contenciós administratiu núm. 88/2010 MA a l’efecte previst en l’article 76 de la 
Llei 29/1998, de 13 de Juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
QUART.- Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2013 

 
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 
contribuents, el Ple de la Corporació ha aprovat els últims exercicis un calendari 
igual que el dels darrers anys, buscant un repartiment del pagament dels tributs 
durant l’any. 
 
Per tant, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat: 
 
1. Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2013, 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 
 
2. Notificar el present acord a l’Oficina de BASE Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona, als efectes oportuns. 
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3. Realitzar la difusió d’aquests acords mitjançant la publicació d’una anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i la pàgina web de l’ajuntament 
 
Tanmateix la Sra. Montserrat Feliu Roig comenta que seria interessant fraccionar 
el cobrament d’alguna de les taxes o impostos. 
 
El Ple per unanimitat acorda també estudiar la possibilitat de fraccionar l’Impost 
de Béns Immobles per l’exercici del 2014. 
 
 
CINQUÉ.- Aprovació d’un conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió 
de prestació de serveis de salut pública entre l’agència de salut pública 
de Catalunya i l’Ajuntament del Pont d’Armentera 
 
Atès que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les 
persones constitueix un objectiu de primer ordre en el que les administracions 
compareixents comparteixen competències en aquestes matèries. 
 
Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) té com a objecte la 
prestació dels serveis de la Cartera de serveis de salut pública i pot prestar entre 
d’altres els serveis mínims competència dels ens locals, establerts a l’article 52 
de la Llei 18/2009, del 22 de novembre, de salut pública, quan aquells li 
encarreguin per mitjà d’un conveni d’acord amb el que estableix l’article 53 i 
l’apartat d) de l’article 17 de la Llei 18/2009, del 22 de novembre, de salut 
pública. 
 
I atès que l’Ajuntament del Pont d’Armentera i l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (ASPCAT), volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa 
basat en la col·laboració, essent coneixedors que la superació dels conflictes 
competencials en salut ambiental i alimentària no es basa en una delimitació 
millor dels àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió 
conjunta respectant en tot cas el marc competencial actual. 
 
Per tant, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:  
 
1. L’aprovació del conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de 
serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i 
l’Ajuntament del Pont d’Armentera, inclosa la totalitat de pactes integrants del 
mateix. 
 
2. Encarregar únicament a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) les 
activitats expressament esmentades en l’Annex del Conveni, sense que aquests 
serveis comportin cap contraprestació econòmica. 
 
3. Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’alcaldia d’aquest ajuntament 
per a la signatura i desenvolupament del mateix. 
 
4. Notificar aquest acord a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
SISSÉ.- Nomenament de secretari del Jutjat de Pau i Registre Civil del 
Pont d’Armentera 
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Per Decret de l’Alcaldia 06/2013, d’onze de febrer, es va resoldre contractar la 
Sra. Silvia-Tecla Salas Castillo en contracte de relleu de la treballadora 
municipal, Sra. M. Pilar Tous Rovira, qui es jubila parcialment. 

L’article 50.3 de la Llei 38/1998, de 28 de desembre, de Demarcació i planta 
judicial determina que correspon a l’Ajuntament el nomenament de la secretària 
del Jutjat de Pau. 

 
Atès el què disposa la Llei de 8 de juny de 1957 sobre el Registre Civil i el Decret 
de14 de novembre de 1958 del Reglament de la Llei del Registre Civil 
 
Per tant, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:  
 
1. Nomenar amb efectes del dia 1 d’abril de 2013, a la Sra. Silvia-Tecla Salas 
Castillo secretària del Jutjat de Pau i del Registre Civil del Pont d’Armentera, en 
substitució de la Sra. M. Pilar Tous Rovira, qui es jubila parcialment. 
 
2. Notificar el present acord al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya als efectes oportuns. 
 
SETÉ.- Aplicar al pressupost de l’any 2013 les operacions pendents 
d’aplicació de l’exercici comptable del 2012. 
 
Atès que d’acord amb la regla 71 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de 
novembre, pel que s’aprova la instrucció de comptabilitat local, quan en un 
exercici no es pogués efectuar el reconeixement d’obligacions corresponents a 
despeses realitzades, es registrarà un creditor mitjançant el compte 413. 
Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost. 
 
Atès que hi ha les següents factures pendents d’aplicació: 
 
  

Nº 
Pendent. Descripció Reconegut Pagat 

2012000002 Nòmina desembre – Sílvia Peña 1.570,29 1.570,29 
2012000003 Nòmina desembre – Irene Físico 1.142,86 1.142,86 
2012000005 Nòmina desembre – Jorge Seva 366,19 366,19 
2012000006 Lectura fotocopiadora Guivernau 13,29 0,00 
2012000007 Quotes Seg. Social 2010 3.341,55 3.341,55 
2012000008 Amortització Prèstec RD 8/2010 (exercici 2010) 5.962,89 5.962,89 
2012000009 Nòmina novembre – Sílvia Peña 1.570,29 1.570,29 
2012000010 Nòmina Novembre 2012 – Àlex Ruiz 2.098,53 2.098,53 
2012000011 Nòmina Desembre 2012 – Ramon Rovira 1.178,58 1.178,58 
   TOTAL 17.244,47 17.231,18 
 
 
Atès que d’acord amb l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
correspon al Ple de la corporació el reconeixement extrajudicial de crèdits 
sempre i quan no existeixi dotació pressupostària. 
 
Per tant, EL Ple de l’Ajuntament ACORDA amb els vots favorables dels senyors 
Josep Maria Abellà Rovira, Jaume Graells Cisteró i Juan Manuel Ayllón Fernández 
i les abstencions del senyor Jordi Abellà Barril i la senyora Montserrat Feliu Roig: 
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ÚNIC: Aplicar a l’exercici pressupostari de l’any 2013 les despeses pendents 
d’aplicació de l’exercici 2012 següents: 
 

Nº 
Pendent. Descripció Reconegut Pagat 

2012000002 Nòmina desembre – Sílvia Peña 1.570,29 1.570,29 
2012000003 Nòmina desembre – Irene Físico 1.142,86 1.142,86 
2012000005 Nòmina desembre – Jorge Seva 366,19 366,19 
2012000006 Lectura fotocopiadora Guivernau 13,29 0,00 
2012000007 Quotes Seg. Social 2010 3.341,55 3.341,55 
2012000008 Amortització Prèstec RD 8/2010 (exercici 2010) 5.962,89 5.962,89 
2012000009 Nòmina novembre – Sílvia Peña 1.570,29 1.570,29 
2012000010 Nòmina Novembre 2012 – Àlex Ruiz 2.098,53 2.098,53 
2012000011 Nòmina Desembre 2012 – Ramon Rovira 1.178,58 1.178,58 
   TOTAL 17.244,47 17.231,18 

 
 
VUITÈ. Supressió de la Junta de Govern Local. 
 
El de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va 
constituir en sessió pública el dia 11 de juny de 2011. 
 
En la sessió plenària 7/2011 de 22 de juny de 2011 es va acordar constituir la 
Junta de Govern Local. 
  
Atès que en aquest últim any hi han hagut dues renúncies de regidors que 
inicialment formaren part de l’equip de govern. 
 
Atès que un dels regidors que va formalitzar la seva renúncia és la Sra. Miriam 
Contijoch Bonell, membre de la Junta de Govern Local, d’aquest Ajuntament. 
 
Ateses les dificultats del Sr. Juan Manuel Ayllón per assistir a les sessions de la 
Junta de Govern Local i de l’Alcalde de la corporació, el Sr. Josep Maria Abellà 
Rovira, qui per prescripció mèdica roman en repòs. 
 
Vist l’article 17 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regula el règim 
de les convocatòries i constitució de l’òrgan col·legiat i estableix que per a la 
constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de la realització 
de sessions i deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència dels titulars de 
la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substitueixin, i la de la 
meitat, com a mínim, dels seus membres, sens perjudici de que en segona 
convocatòria, si les normes pròpies de l’òrgan no han especificat el nombre de 
membres necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan, el quòrum s’assoleix 
amb l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un mínim de tres. 
 
Vist que el 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, estableix en el seu article 54 
que correspon a la comissió de govern: 
a) L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions. 
b) Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li 
deleguin i les que li atribueixen les lleis. 
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Ateses les circumstàncies actuals que dificulten als membres de la Junta de 
Govern Local de complir amb les seves funcions. 
 
Vist que amb la supressió d’aquest òrgan de govern es podria donar una major 
agilitat administrativa a la gestió ordinària de l’Ajuntament. 
 
Atès el Decret d¡Alcaldia 07/2013, d’onze de febrer, en virtut del qual es resol: 
 

Primer: Suprimir la Junta de Govern Local per una millor agilització de la 
gestió municipal. 

 
Segon: Deixar sense efecte les delegacions de competències efectuades 
pel Ple de la corporació en la seva sessió 7/2011, de 22 de juny, i el 
Decret de l’alcaldia 25/2011, de 16 de juny, a aquest òrgan.  

 
Tercer: Elevar el present acord al Ple de la corporació, en la següent 
sessió, per la seva aprovació definitiva. 

 
 
Per tant, EL Ple de l’Ajuntament ACORDA amb els vots favorables dels senyors 
Josep Maria Abellà Rovira, Jaume Graells Cisteró i Juan Manuel Ayllón Fernández 
i les abstencions del senyor Jordi Abellà Barril i la senyora Montserrat Feliu Roig: 
 
1. Suprimir la Junta de Govern Local per una millor agilització de la gestió 
municipal. 
 
2. Deixar sense efecte les delegacions de competències efectuades pel Ple de la 
corporació en la seva sessió 7/2011, de 22 de juny, i el Decret de l’alcaldia 
25/2011, de 16 de juny, a aquest òrgan.  
 
3. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província 
 
NOVÉ.-  Delegació d’atribucions del Ple en l’alcaldia 
 
1. ANTECEDENTS 
 
El de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va 
constituir en sessió pública el dia 11 de juny de 2011. 
 
En la sessió plenària 7/2011 de 22 de juny de 2011 es va acordar constituir la 
Junta de Govern Local.  
 
Atès que s’ha proposat al Ple de l’Ajuntament suprimir la Junta de Govern Local 
per una millor agilització de la gestió municipal i deixar sense efecte les 
delegacions de competències efectuades pel Ple de la corporació en la seva 
sessió 7/2011, de 22 de juny, i el Decret de l’alcaldia 25/2011, de 16 de juny, a 
aquest òrgan.  
 
Vist que en la sessió plenària 7/2011 de 22 de juny de 2011 es va acordar 
efectuar una delegació genèrica en favor de la Junta de Govern Local 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb els articles 22.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
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de les bases del règim local, article 52.4 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 altra legislació concordant, el Ple pot delegar l’exercici de les seves 
atribucions al alcalde i a la junta de govern local, llevat de les matèries 
indelegables previstes als articles 22.3 i 52.4 esmentats i 13 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Per tant, El Ple de l’Ajuntament ACORDA amb els vots favorables dels senyors 
Josep Maria Abellà Rovira, Jaume Graells Cisteró i Juan Manuel Ayllón Fernández 
i els vots en contra del senyor Jordi Abellà Barril i la senyora Montserrat Feliu 
Roig 
 
1. Efectuar, en favor de l’alcaldia, una delegació genèrica d’atribucions en les 
matèries següents: 
 
Titular de 
la 
competènci
a 

Òrgan en qui es 
delega Atribució delegada Article 

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

 
 22.2.j) 
LRBRL(*) 

Ple Alcalde La declaració de lesivitat dels actes 
de l’Ajuntament.  

 
22.2.k) 
LRBRL 

Ple Alcalde 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 Alcalde Les contractacions i concessions de 
tota classe quan el seu import superi 
el 10 per 100 dels recursos ordinaris 
del pressupost i, en qualsevol cas, els 
6.000.000 €, així com els contractes i 
els concessions plurianuals, quan la 
seva durada sigui superior a quatre 
anys i els plurianuals de menor 
duració quan l’import acumulat de 
totes les anualitats superi el 
percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici i, en tot cas, quan 
sigui superior a la quantia 
assenyalada en aquesta lletra. 
 

 
22.2.n) 
LRBRL 

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

22.2.ñ) 

Ple Alcalde L’adquisició de béns i drets quan el 
seu valor superi el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris del pressupost i, 
en tot cas, quan sigui superior a 
3.000.000 €, així com les alienacions 
patrimonials en els supòsits 
següents: 
 
- Quan es tracti de béns immobles  o 
de béns mobles que estiguin 
declarats de valor històric o artístic, i 
no estiguin previstos en el 
pressupost. 
 
- Quan estiguin  previstos en el 
pressupost  i superin els mateixos 
percentatges i quanties indicats per a 
l’adquisició de béns. 
 
Si superen el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris la competència ho 
serà en tot cas del Ple (majoria 
absoluta). 
 

 
22.2.o) 
LRBRL 

     
(*) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
 
2. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia 
següent a l’adopció d’aquest acord. 
 
3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
 
El Sr. Jordi Abellà Barril vol explicar el sentit del vot del grup de C.I.U. i 
argumenta que entenen que és una situació peculiar i no sap si aquesta solució 
seria la més adient. Tanmateix amb el que no poden estar a favor és amb el fet 
de que es treguin competències del Ple que és l’òrgan on ells, com a grup de 
l’oposició, hi particpen. 
 
DESSÉ.- Aprovació d’un conveni de cooperació interadministratiu amb 
l’arxiu comarcal de l’Alt Camp pel servei d’assessorament i cooperació 
en matèria de gestió documental i arxiu. 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya defineix la comarca com un ens local format 
per municipis que gestiona competències i serveis locals. 
 
L’article 85 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 (d’ara en endavant, 
TRLMRLC), preveu que correspon a la comarca realitzar activitats i prestar 
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serveis públics d’interès supramunicipal, i també assegurar l’establiment i la 
prestació adequada dels serveis municipals al territori de la comarca i exercir les 
competències municipals en els termes que estableix la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya i la legislació de règim local. 
 
D’acord amb l’article 26 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 
aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, el Consell 
Comarcal ha de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin 
a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les 
prestacions que, d'acord amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
siguin de competència local. L'efectivitat de la prestació homogènia dels serveis i 
la realització de les activitats i les prestacions d'àmbit local es regeixen pels 
principis de subsidiarietat i cooperació locals, complementarietat, suplència, 
associació, partenariat i participació ciutadana, principis que s'han de concretar 
en el programa d'actuació comarcal. 
 
El Consell Comarcal podrà establir i prestar un servei que incideixi en l’àmbit 
material sobre el qual els municipis tenen atribuïdes competències si està 
expressament previst en el programa d’actuació comarcal, d’acord amb els 
articles 164 i 167 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Camp, aprovat 
definitivament pel Ple del Consell Comarcal en la sessió de 27 de maig de 2009, 
estableix que cal incrementar l’assistència jurídica, tècnica i administrativa als 
municipis de la comarca. 
 
En sessió plenària del Consell Comarcal de l’Alt Camp, de 12 de febrer de 1990, 
es va acordar aprovar el conveni de delegació de competències en matèria de 
cultura a la comarca, en virtut del Decret 208/1989, d’1 d’agost. El conveni, 
signat el 26 de març de 1990 entre el Departament de Cultura de la Generalitat i 
el Consell Comarcal de l’Alt Camp estableix que la gestió de l’Arxiu Comarcal de 
l’Alt Camp (d’ara en endavant Arxiu Comarcal) és competència del Consell 
Comarcal. 
 
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (LAD), en l’article 33 “de 
gestió dels arxius comarcals” preveu la cogestió de l’arxiu comarcal entre el 
consell comarcal i el municipi cap de comarca, mitjançant la subscripció del 
conveni corresponent. En aquest cas, l’arxiu passa a exercir les funcions d’arxiu 
comarcal i d’arxiu municipal, sent l’ajuntament qui s’ha de fer càrrec de les 
despeses derivades de la conservació i gestió dels fons municipals. 
 
La LAD atorga als arxius comarcals la custòdia de la documentació històrica dels 
municipis de fins a deu mil habitants, amb l’acord previ de l’ajuntament, llevat 
dels que tinguin un arxiu propi integrat al Sistema d’Arxius de Catalunya (art. 
30.2d). En aquest sentit, l’Ajuntament del Pont d’Armentera per acord de Ple de 
13 de desembre de 2007 va ingressar a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp la 
documentació produïda i rebuda entre els anys 1821– 2006, la qual ha estat 
degudament tractada i és accessible a la consulta pública.  
 
La mateixa llei disposa que els arxius comarcals també poden rebre la 
documentació en fase semiactiva dels ajuntaments de municipis fins a deu mil 
habitants (art. 30.3a). En aquest sentit, l’Ajuntament del Pont d’Armentera i el 
Consell Comarcal de l’Alt Camp, en data 21 de maig de 2008, van signar un 
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conveni de cooperació per al tractament de la documentació semiactiva que 
s’ingressés a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp, per tal de donar continuïtat a la 
primera fase d’organització del fons documental. En compliment del conveni, el 
Consell Comarcal es va dotar del personal tècnic necessari per a la prestació del 
servei. 
  
D’altra banda l’article 7 LAD determina que totes les administracions titulars de 
documents públics han de tenir un sistema únic de gestió dels documents i han 
de destinar els recursos econòmics necessaris per als tractament dels 
documents. L’article 8 atorga als ajuntaments la responsabilitat directa sobre 
l’organització, l’avaluació i la conservació dels documents dels quals en són 
titulars, així com de l’accés a aquests. Els arxius d’ajuntaments de menys de 
10.000 habitants que no tinguin un arxiu propi integrat al Sistema d’Arxius de 
Catalunya no estan exempts de les obligacions que estableix la llei en matèria 
d’arxius. 
 
El Consell Comarcal, conjuntament amb l’Arxiu Comarcal, vol implantar a la 
comarca un servei d’assessorament i cooperació amb els ajuntaments en matèria 
de gestió de la documentació administrativa amb l’objectiu de racionalitzar i 
unificar el tractament documental i assolir una gestió més eficaç i rendible, 
donant compliment així a la normativa vigent. 
 
Per tant, el Ple acorda per unanimitat: 

ACORDS: 

 
1. L’aprovació del conveni de cooperació interadministratiu amb l’arxiu comarcal 
de l’Alt Camp pel servei d’assessorament i cooperació en matèria de gestió 
documental i arxiu 
 
2. Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’alcaldia d’aquest ajuntament 
per a la signatura i desenvolupament del mateix. 
 
3. Notificar aquest acord a l’arxiu comarcal de l’Alt Camp i al Consell Comarcal 
de l’Alt Camp. 
 
ONZÉ.- Acordar el destí dels imports del Patrimoni municipal del Sòl 
 
Mitjançant l’article 53 la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text 
Refós de la Llei d’urbanisme, es va modificar l’article 160 del text refós de la llei 
d’urbanisme, relatiu al patrimoni públic del sòl i de la vivenda.  
 
D’aquesta manera i vista la nova redacció de l’article els recursos econòmics que 
integren el patrimoni de sòl i habitatge han de destinar a: 
 

• A l’adquisició i urbanització de sòl destinat a habitatges de protecció 
pública, a l’adquisició o rehabilitació d’edificis per destinar-los a aquest 
tipus d’habitatges, o a la promoció i construcció d’aquest tipus 
d’habitatges. 
• A la conservació, millora, urbanització, rehabilitació i, en general, gestió 
urbanística dels propis béns del patrimoni. 
• A l’adquisició de terrenys en qualsevol classe de sòl o d’altres béns 
immobles de caràcter patrimonial per a llur incorporació a aquest 
patrimoni. 
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• A l’obtenció, execució o construcció de sistemes urbanístics de titularitat 
pública i a l’execució d’obres de conservació i rehabilitació de les 
edificacions destinades a aquests sistemes. 
• A l’execució d’operacions d’iniciativa pública de conservació, 
rehabilitació o millora del patrimoni arquitectònic, de remodelació urbana, 
o de conservació i millora del medi rural i natural. 
• Al desenvolupament d’actuacions en matèria d’habitatge susceptibles de 
ser protegides. 

 
S’elimina l’obligació de destinar a finalitats d’habitatge, mitjançant un règim de 
protecció pública, el producte obtingut de l’alienació del sòl de cessió que no té 
la qualificació d’habitatge protegit d’àmbits residencials. Per tant, els municipis 
poden decidir, en tots els supòsits, a quina finalitat concreta del patrimoni públic 
de sòl i d’habitatge volen destinar el producte obtingut de la venda dels béns 
corresponents a les cessions de sòl amb aprofitament. 
 
Atès que en l’actual exercici hi ha la voluntat d’executara les següents 
actuacions: 
 
 

609.00 EXPROPIACIÓ LA PLANETA 39.700 

609.01 PAVIMENTACIÓ I SERVEIS AL RAVAL VELL I c/ COSTA DEL MOLÍ 105.673,00 

622.00 TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA 37.000,00 

 
 
Atès que per les esmentades actuacions es preveu la següent financiació: 
 
 

761.02 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM: EXPROPIACIÓ 
PLAÇA LA PLANETA 

35.730,00 

 RECURSOS PROPIS 3.970,00 

761.03 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM: PAVIMENTACIÓ I 
SERVEIS RAVAL VELL I C/ COSTA DEL MOLÍ 

95.101,11 

 RECURSOS PROPIS 10.571,89 

761.04 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM: TANCAMENT PISTA 
POLIESPORTIVA 

33.300,00 

 RECURSOS PROPIS 3.700,00 

 
 
Per tant, El Ple de l’Ajuntament ACORDA amb els vots favorables dels senyors 
Josep Maria Abellà Rovira, Jaume Graells Cisteró i Juan Manuel Ayllón Fernández 
i els vots en contra del senyor Jordi Abellà Barril i la senyora Montserrat Feliu 
Roig. 
 
Únic. Destinar del Patrimoni Municipal del Sòl un import equivalent als recursos 
propis de les actuacions referides per tal de garantir la seva execució i millorar la 
qualitat de vida dels pontorrins i pontorrines.  
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El Sr. Jordi Abellà Barril vol fer constar que aquests 30.000 euros es van 
aconseguir gràcies a l’assessorament del Sr. Ricard Saul. També vol fer constar 
que estan molt contents de què s’utilitzain aquests diners en benefici dels 
habitants del poble però no el destí d’alguna de les obres. Com que es va votar 
en contra del Tancament de la pista poliesportiva també es vota en contra en 
aquest acord.  
 
DOTZÉ.- Precs i preguntes 
 
La Sra. Montserrat Feliu, vol fer un prec per tal que als veïns de la Planeta que 
estan enfrontats entre sí per un tema de veïnatge se’ls hi trobi la millor solució 
possible. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà li comunica que s’ha fet i s’està fent de la millor manera 
que saben i que realment és una pena que dos veïns estiguin així l’un amb 
l’altre. A partir d’aquí és una relació entre dos particulars i si no s’avenen entre 
ells hauran de solucionar les seves discrepàncies als tribunals de justícia.  
 
La Sra. Montserrat Feliu, demana a veure si podria establir-se un altre horari pel 
cementiri i ampliar el que hi ha en l’actualitat. 
 
El Sr. Jaume Graells li contesta que és difícil deixar el cementiri obert pel fet que 
desapareixen coses i fan malbé d’altres. No obstant si algú ho demana 
l’Ajuntament li deixa la clau. 
 
La Sra. Montserrat Feliu, demana a veure si es podrien arreglar les pilones de la 
plaça de l’església. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà li contesta que ja ho estan mirant i que segurament es 
tinguin que substituir. També li coment que la intenció és anar senyalitzant i 
delimitant les zones d’aparcament de tot el poble de mica en mica. 
 
La Sra. Montserrat Feliu, li respon que ho troba molt bé ja que per exemple 
dissabte passat no es podia girar a la plaça de baix. També al carrer Montserrart 
s’hauria de senyalitzar una prohibició o fer quelcom ja que l’encreuament amb la 
plaça del pou és un autèntic perill per la canalla. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà li contesta que ells pensaven fins i tot canviar el sentit 
del carrer. 
 
El Sr. Jordi Abellà pregunta que s’ha demanat a la subvenció del PUOSC. Li 
explico que aquest quadrienni hi ha dos línees, una de manteniment i una altra 
d’inversió. De la d’inversió s’ha demanat l’arranjament de la casa consistorial. 
 
El Sr. Jordi Abellà explica que arrel de l’última sessió del Ple en que es va dir que 
el Sr. Ricard Saul volia cobrar més, el va trucar personalment i aquest li va dir 
que només demana de cobrar les modificacions que s’han suggerit des de 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà li contesta que segons entén ell això no és així, ja que 
lo que pagaran seran les al·legacions. 
 
El Sr. Jaume intervé per dir que quan un arquitecte cobra un pressupost, ho ha 
de fer tot independentment de les al·legacions que es presentin. 
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El Sr. Josep Maria Abellà afegeix que el veritable problema està en haver pagat 
abans de concloure la feina. 
 
El Sr. Jordi Abellà contesta que això no és així i li respon que el període 
d’al·legacions ja s’havia acabat i que el grup del PSC va voler allargar aquest 
termini, fet que no discuteix, però en qualsevol cas ell diu que lo que li va 
comentar el Ricard és que ell modifica allò que diu urbanisme però el que 
demana cobrar són les al·legacions proposades per l’actual equip de govern. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà fa saber al Ple de la corporació que enguany es reduirà 
el deute per sota dels 200.000 euros. 
 
El Sr. Jordi Abellà diu que és lògic que es redueixi el deute si l’Ajuntament no 
s’endeuta més. 
  
El senyor alcalde aixeca la sessió a les 21.22 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  

 


