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

Núm.:   2/2012 
Caràcter:  ordinari 
Data:   26 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 
Montserrat Feliu Roig, regidora  
Alejandro Ruiz Lobato, secretari-interventor  

 
No ha assistit: 
 

Sergi Sendra Gómez, regidor 
 
Ordre del dia: 

 
PRIMER.- Aprovació, si escau, de les actes de les sessions ordinària i 
extraordinàries anteriors. 
SEGON.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia  
TERCER.- Aplicar al pressupost de l’any 2012 les operacions pendents 
d’aplicació de l’exercici comptable del 2011. 
QUART.- Adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya 
CINQUÉ.- Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
PRIMER.-  Aprovació de les actes ordinària i extraordinàries anteriors 
 
L’Alcalde obre l’acte i atès de què tots els regidors 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. 
 
Les actes de les sessions ordinària de 29 de desembre de 2011 i extraordinària 
de 16 de febrer de 2012 s’aprova per unanimitat. 
 
SEGON.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia 
 
Es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 18 a 27: 
 
Decret 17/2012, d’establiment de l’horari del Secretari-Interventor 
 
Decret 18.1/2012, de convocatòria per seleccionar 1 treballador per cobrir el lloc 
de treball d’AGUTZIL en règim laboral interí. 
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Decret 18.2/12, de convocatòria per seleccionar 1 treballador per cobrir el lloc de 
treball de NETEJADOR/A en règim laboral interí, a temps parcial 
 
Decret 19/2012, d’inici del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la 
plaça de treball de secretaria intervenció 
 
Decret 20/2012, d’atribució del préstec afectat a despesa de l’exercici 2011  
 
Decret 21/2012, d’aprovació de les bases que han de regir per la selecció de 
secretari-interventor 
 
Decret 22/2012, de baixa de rebuts i nova liquidació 
 
Decret 23/2012, d’adhesió al Pla d’assistència financera 
 
Decret 24/2012, d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos plaça 
AGUTZIL 
 
Decret 25/2012, d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos plaça 
NETEJADOR 
 
Decret 26/2012, de convocatòria del Ple ordinari 2/2012 
 
Decret 27/2012, d’inici de l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 
de 2011 
 
TERCER.- Aplicar al pressupost de l’any 2012 les operacions pendents 
d’aplicació de l’exercici comptable del 2011 
 
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: 
  
Assent. Data Descripció Haver 
    Suma anterior a 01/01/2011 0,00 
000069 01/01/2011 Quotes Seg. Social 2010 (Pendents Aplicació 

2010) 
3.341,55 

001146 01/01/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,25 
001148 01/02/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
001150 01/03/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
001152 01/04/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
001154 01/05/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
001079 26/05/2011 Fra.AP11-51 Ricardo-Saúl Sánchez Obaya 1.904,52 
001080 26/05/2011 Fra. AP11-52 Ricardo-Saúl Sánchez Obaya 354,00 
001157 01/06/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
001165 01/07/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
001167 01/08/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
001169 01/09/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
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001081 15/09/2011 Fra. AP11-74 Ricardo-Saúl Sánchez Obaya 991,20 
001171 01/10/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
001173 01/11/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
001082 02/11/2011 Fra. AP11-93 Ricardo-Saúl Sánchez Obaya 295,00 
001039 18/11/2011 Pendent Aplicació F. Torelló Mat Neteja 136,15 
001051 30/11/2011 PAPARERA VALLENCA MATERIAL  OFICINA 120,61 
001075 30/11/2011 DIPUTACIO ANUNCI PUBLICACIÓ 30,00 
001076 30/11/2011 PAPERERIA -MATERIALS 144,55 
001077 30/11/2011 DIVERSOS LLAR INFANTS 70,39 
001078 30/11/2011 J. MARTI, INSTL.LACIÓ BARRANA CEMENTIRI 1.023,76 
001175 01/12/2011 MANTENIMENT CAIXA 1,50 
001054 02/12/2011 C. COMARCAL, SERV. RECOLLIDA ANIMALS  283,50 
001073 02/12/2011 C. COMARCAL, SERVEIS ASISTENCIA 

TÈCNICA  
218,13 

001048 10/12/2011 E. URBÀ, MATRIAL URBÀ 1.397,12 
001049 10/12/2011 BUTLLETI OFICIAL PROVINCIA, PUBLICACÓ   

ANUNCIS  
30,00 

001053 12/12/2011 LECTURA FOTOCOPIA -GUIVERNAU 13,29 
001056 12/12/2011 DIPUTACIO PROJECTE TANCAMENT PISTA 

POLIESPORTIVA 
161,34 

001070 12/12/2011 IBERBANDA  01/11/11 A 30/11/11 63,72 
001045 13/12/2011 ESTRADE, S.L. TREBALLS LLAR D'INFANTS  41,30 
001046 13/12/2011 EL VALLENC-PUBLICACIONS 698,27 
001083 14/12/2011 Fra. AP11-96 Ricardo-Saúl Sánchez Obaya 696,21 
001144 16/12/2011 MANTENIMENT 24,24 
001059 23/12/2011 CASA GUACHS - BANDERA ESPANYA  45,88 
001063 27/12/2011 ENDESA 23/11/2011 A 27/12/2011 J . PRATS 

BAIXOS 
14,74 

001064 27/12/2011 ENDESA 23/11/211 A 27/12/11 ESCORXADOR 18,53 
001065 27/12/2011 ENDESA 23/11/11 A 27/12/11 LLAR INFANTS 50,00 
001066 27/12/2011 ENDESA 23/11/11 A 28/12/11 CASA PLANETA 8,44 
001067 27/12/2011 ENDESA 23/11/11 A 28/12/11 44,00 
001068 27/12/2011 ENDESA 23///11 A 28/12/11 CASA METGE 7,66 
001069 27/12/2011 ENDESA 25/10/11 28/12/11 EDIFICI 

AJUNTAMENT PL. ES 
500,73 

001071 27/12/2011 DOGC DIVERSOS ANUNCIS PUBLICACIÓ 947,89 
001072 27/12/2011 SUGRAÑES, TRAMITS DIVERSOS 4R.TRI/2011 589,99 
001030 28/12/2011 Pendent Aplicació Amort PRestec RD 8/2010 

Ex.'10 
5.962,89 

001055 28/12/2011 ARMANDN -ARRANJAMENT DIVERSOS 
ELECTRICITAT 

488,48 

001050 30/12/2011 DIPUTACIO PUBLICACIO ANUNCI 30,00 
001052 30/12/2011 MPAPEREIA MATERIAL OFICINA 148,64 
001060 30/12/2011 MAT. EL PLA, - MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 14,15 
001047 31/12/2011 LLEONARD JOVE, REPARACIONS 148,09 
001057 31/12/2011 A. MONTSERRAT-  ARRANJAMENT 

INSTAL.LACIONS 
110,15 

001058 31/12/2011 DESPLAÇAMENTS MES DE DESEMBRE/2011 62,89 
001061 31/12/2011 SUGRAÑES- CERTIFOICAT TREBALLS 9,62 
001062 31/12/2011 TREBALLS  48,82 
001074 31/12/2011 VALLENCA- MATERIAL  LLAR INFANTS 33,01 
      TOTAL 21.341,20 
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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. 
 
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 
les abstencions del Sr. Jordi Abellà Barril i la Sra Montserrat Feliu Roig.   
 
ÚNIC: Aplicar al pressupost a l’exercici de l’any 2012 les despeses pendents 
d’aplicació de l’exercici 2011 detallades en la present proposta. 
 
QUART.- Adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya 

La Federació de Municipis de Catalunya és un òrgan de representació dels 
ajuntaments de Catalunya, que defensa els seus interessos i que apropa la 
realitat municipal a les altres administracions, com la Generalitat o el govern 
espanyol, entitats o institucions europees. La Federació de Municipis de 
Catalunya té plena autonomia per a la representació dels interessos dels seus 
membres davant de qualsevol instància.  
 
L’afiliació dels ajuntaments membres a altres entitats d’àmbit territorial superior 
s’articula per mitjà de l’FMC. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies i 
l’FMC tenen orígens independents i les relacions que lliguen ambdues entitats es 
concreten en acords al marge dels Estatuts. La Federació de Municipis de 
Catalunya manté relacions cordials amb la resta d’entitats municipalistes d’arreu 
de l’Estat, però sense cap lligam concret amb cap d’elles. 

A més, en el marc de les activitats en temes internacionals, l’FMC manté, si 
s’escau, relacions informals no institucionalitzades amb les diferents institucions 
europees i amb d’altres organitzacions de col·lectivitats locals, com la Federació 
Mundial de Ciutats Unides.  
 
Al marge d’aquestes relacions, l’FMC té subscrits convenis de col·laboració amb 
institucions de caràcter divers, com el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, el Consorci Localret, el Consorci Hospitalari de Catalunya o la 
Creu Roja, entre d’altres.  
 
L’FMC és membre del Patronat Catalunya Món, de la Unió Internacional 
d’Autoritats Locals (IULA) i de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona, entre d’altres. 

La Federació de Municipis, que en el moment de la seva fundació, l'any 1981, va 
comptar amb l'adhesió de 177 ajuntaments, ha anat assolint amb el temps una 
capacitat representativa cada cop més elevada. Els ens locals que estan adherits 
a la Federació sumen el 91 per cent de la població de Catalunya, entre 
ajuntaments, diputacions, consells comarcals i entitats municipals 
descentralitzades. 
 
El Sr. Josep Mª Abellà Rovira explica que l’adhesió a la Federació de Municipis de 
Catalunya no implica donar-nos de baixa de l’Associació Catalana de Municipis i 
es formalitza la mateixa ja que es troban molt interessants els serveis oferts en 
relació al cost de l’adhesió. 
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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 la Sra Montserrat Feliu Roig.   
 
PRIMER: Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya, l’adhesió com a 
membre de ple dret, de l’Ajuntament del Pont d’Armentera, a tots els efectes 
legals que en siguin d’aplicació. 
 
SEGON.- Aprovar l’abonament d’una quota anual, fixada en 115 €, com a 
contribució a la Federació per al seu finançament. 
 
TERCER.- Faxultar el senyor alcalde per signar quants documents siguin 
necessaris per a l’execució del present acord. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya als 
efectes que siguin d’aplicació. 
 
El Sr. Jordi Abellà Barril explica el vot contrari del seu grup en aquest punt, el 
qual es fonamenta en el fet que la FMC està pensada per municipis més grans i 
aquest és un municipi molt petit. 
 
El Sr. Josep Mª Abellà Rovira contesta que es va plantejar el fet de l’adhesió per 
termes econòmics però vist el cost anual de la mateixa han considerat molt 
interessant realitzar aquesta 
 
CINQUÉ.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Josep Maria Abellà Rovira comunica davant del Ple que en data d’avui s’ha 
presentat la renúncia del regidor Sr. José Maria Soler Oliva per motius personals, 
qui avui assisteix a la seva última sessió plenària i a qui vol agrair enormement 
la col·laboració realitzada en aquest Ajuntament i en totes les festes del 
municipi. 
 
El Sr. Jordi Abellà Barril també vol agrair la tasca realitzada al Sr. José Maria 
Soler Oliva, no només com a grup, si no també personalment. 
 
La Sra. Montserrat Feliu Roig pregunta a l’equip de govern si es tancarà la 
guarderia. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà Rovira li comenta que aquesta és una possibilitat, ja 
que s’està estudiant detalladament la situació de la guarderia, la qual té un cost 
per l’ajuntament superior als trenta mil euros. Com ja s’ha comunicat 
anteriorment aquest equip de govern no vol contractar cap préstec, fet que 
obliga a mirar bé la despesa de l’ajuntament. També explica que s’han realitzat 
converses amb ensenyament, els quals diuen que no poden fer-hi res i alhora 
s’estan realitzant gestions amb els municipis veïns, els quals es troben immersos 
en una problemàtica molt similar. 
 
El Sr. Jordi Abellà Barril comenta que si Santes Creus tanca també la guarderia 
s’hauria de rumiar bé aquesta decisió. 
 
La Sra. Míriam Contijoch Bonell diu que realment els pobles petits ho tenim molt 
difícil per poder oferir el servei de guarderia. 
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El Sr. Jordi Abellà Barril diu que aplicant aquesta mateixa lògica els municipis 
petits no tirarien endavant i això no es així. 
 
La Sra. Míriam Contijoch Bonell contesta que s’estan mirant totes les 
possibilitats. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà Rovira diu que en el moment que es tingui una solució, 
és donarà una resposta concreta a la resposta, tot així se’ls mantindran 
informats. Alhora aprofita la ben entesa per comunicar que si es té una idea o 
suggeriment aquest serà del tot benvingut. També comenta que el proper 
divendres tenen de nou una reunió amb ensenyament. 
 
La Sra. Montserrat Feliu Roig diu que seria molt interessant de mantenir i 
s’hauria de conscienciar als pares a que participin. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà Rovira, diu que també sap molt greu que de 12 
possibles nens i nenes només vinguin a la guarderia dos, tres o quatre, depenent 
del moment. 
 
La Sra. Montserrat Feliu Roig comenta que en l’escrit referent a la bandera es va 
dir que es ficaria una denúncia i alhora vas denunciar una gent. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà Rovira, diu que no havien de denunciar ja que no 
sabien havia estat el culpable i seria fer un enrenou massa gran per un 
assumpte com aquest, a més tot just havent entrat a la legislatura.  
 
La Sra. Montserrat Feliu Roig diu que això va sortir als mitjans de comunicació i 
es va acusar a gent d’aquest fet. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà Rovira diu que amb ell el van trucar i que ja eren 
coneixedors d’aquest fet, sense que ell truques a ningú. Ell es va limitar a donar 
el seu parer davant de les preguntes que li van formular. 
 
El Sr. Jordi Abellà Barril fa un prec a l’equip de govern per tal que aclareixi que 
no s’ha fet cap denúncia. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà Rovira, diu que no li sap greu afirmar que no s’ha fet 
cap denúncia, que el Ple és públic i així ho fa constar. 
 
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 

 


