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

Núm.:   2/2013 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   10 de juny 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 
Jaume Domingo Bonell, regidor 
Jordi Abellà Barril, regidor 
Montserrat Feliu Roig, regidora  
Alejandro Ruiz Lobato, secretari-interventor accidental  

 
 
No ha assistit: 
 

Sergi Sendra Gómez, regidor 
 
 
Ordre del dia: 

 
PRIMER.- Promesa o jurament del regidor Jaume Domingo Bonell 
SEGON.- Aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions per a 
les entitats i associacions del municipi que portin a terme actuacions en 
benefici de la comunitat 
TERCER.- Aprovació i verificació del text refós del Pla d’ordenació 
urbanística municipal 
QUART.- Aprovació de l’expedient de suplement de crèdit número 1/2013 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
PRIMER.- Promesa o jurament del regidor Jaume Domingo Bonell 
 
El secretari es dirigeix al Sr. Jaume Domingo Bonell perquè, de conformitat amb 
el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de 
possessió de  càrrecs o funcions públiques, prengui possessió del seu càrrec. 
 
Els secretari pregunta al regidor: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament 
del Pont d’Armentera amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. 
 
El regidor preguntat, el Sr. Jaume Domingo Bonel, respon: “Si, ho prometo”. 
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SEGON.- Aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions per a 
les entitats i associacions del municipi que portin a terme actuacions en 
benefici de la comunitat 
 
El municipi del Pont d’Armentera disposa d’un gran nombre d’associacions que 
realitzen tot tipus d’activitats que repercuteixen en benefici dels habitants del 
municipi millorant la seva qualitat de vida i oferint activitats i serveis que 
complementen l’activitat de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament del Pont d’Armentera vol col·laborar amb les associacions i entitats 
del municipi a fi que continuïn realitzant activitats que contribueixin al benestar 
dels pontorrins i pontorrines, 
 
Correspon al Ple, en virtut de l’article 123.1 h) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local i de l’article 50.1 f) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, l’aprovació de reglaments. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà Rovira, proposa canviar la proposta presentada en la 
seva base vuitena i aprovar les bases amb un límit de subvenció del 70 %. 
Tothom està d’acord. 
 
La Sra. Montserrat Feliu Roig diu que els graellers no tenen N.I.F. i segons 
aquestes bases no obtindrien cap subvenció. El Sr. Josep Maria Abellà Rovira li 
contesta que des de l’ajuntament es faran les gestions necessàries per ajudar-
los a que es ens constitueixin com associació. Tanmateix es pretén que les 
persones que demanen la subvenció com les associacions que representen 
estiguin degudament legalitzades. 
 
La Sra. Montserrat Feliu comenta que l’any vinent se celebrarà els vint anys de 
la constitució de l’Associació de Dones i que seria bo poder-les ajudar en aquesta 
celebració. El Sr. Josep Maria Abellà li respon que precisament aquest fet és un 
dels motius que impulsen aquestes bases i els hi pregunta als membres de 
l’oposició que com troben les bases. 
 
La Sra. Montserrat Feliu respon que ella les troba bé. El Sr. Jordi Abellà respon 
que troba que és un brindis al sol i que ho troba bé però en qualsevol cas fent 
constar que no hi ha partida pressupostària. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà comenta que la idea és convocar l’any vinent perquè la 
principal preocupació continua essent reduir el deute. No obstant això val la 
pena intentar-ho i en cas de no treure la convocatòria l’any vinent ens podràs 
presionar. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament ACORDA amb els vots favorables dels Srs. 
Josep Maria Abellà Rovira, Jaume Graells Cisteró, Juan Manuel Ayllón Fernández i 
Jaume Domingo Bonell i les abstencions del Sr. Jordi Abellà Barril i la Sra. 
Montserrat Feliu Roig: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases per a l’atorgament de subvencions per a 
les entitats i associacions del municipi que portin a terme actuacions en benefici 
dels pontorrins i pontorrines 
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PRIMERA.- Objecte de la subvenció. 
 
Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el 
procediment per a la concessió de subvencions a les entitats que realitzin 
actuacions en benefici dels pontorrins i pontorrines. 
 
L’atorgament de les subvencions que es regeixen per aquestes bases, es 
regirà pels principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació. 
 
SEGONA.- Destinataris 
 
Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les entitats i associacions 
que realitzin actuacions que compleixin els requisits establerts en 
aquestes bases. 
 
TERCERA.- Sol·licitud 
 
1. Per poder optar a una subvenció, les entitats interessades hauran de 
formalitzar una sol·licitud, que presentaran en el Registre General de la 
Corporació, a la plaça de l’Església, núm. 7, o per qualsevol de les formes 
previstes en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
comú. En aquest escrit, s’haurà de fer referència a la convocatòria per a 
la qual es presenta la sol·licitud. 
 
2. Cada entitat haurà de presentar una única sol·licitud on haurà de fer 
constar cada una de les activitats per les quals sol·licita subvenció 
indicant l' import sol·licitat de cada una, i en el cas que sol·liciti subvenció 
per a més d’un projecte, l’ import total que se sol·licita. S'hauran 
d'adjuntar les factures o altres documents i la documentació acreditativa 
del pagament a més del detall d’ingressos obtinguts per la realització de 
l’activitat.  
 
Tanmateix s’haurà d’indicar les dades d’identificació de la persona 
signatària de la sol·licitud, i s'haurà d’aportar el document que l’acrediti 
 
3. A aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar, a més, la següent 
documentació: 
 
a) Una fotocòpia del NIF de l’entitat. 
b) Aquelles associacions que no constin inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions i Entitats del Pont d’Armentera hauran de presentar una 
fotocòpia dels estatuts o de les normes rectores que les regulin. 
c) Una fotocòpia del DNI del representant. 
d) Una memòria explicativa de les activitats realitzades pel peticionari 
durant l’any objecte de la convocatòria, amb el detall de les 
característiques i el pressupost.  
e) Una declaració on es faci constar si s’han sol·licitat i/o obtingut altres 
ajuts o subvencions o si es pretenen sol·licitar, amb referència a les 
quantitats sol·licitades o concedides, i amb el compromís de comunicar a 
l’Ajuntament de la percepció de qualsevol ajut o subvenció. 
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f) Una declaració del sol·licitant conforme es troba al corrent en les seves 
obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i davant la hisenda 
municipal. 
 
4. L’Ajuntament es reserva la facultat de sol·licitar, si així ho estima 
pertinent, la documentació que acrediti la veracitat dels extrems afirmats 
en les declaracions indicades a l’apartat anterior. 
 
QUARTA.- Termini de presentació de sol·licituds de subvenció 
 
Les sol·licituds es podran presentar en el termini que estableixi la 
convocatòria anual. La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció 
implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen. 
 
CINQUENA.- Criteris per a l’atorgament de la subvenció 
 
Per a la resolució es tindran en compte els següents aspectes: 
a) La complementarietat amb els projectes i programes que s’estan 
desenvolupant al municipi; 
b) L’ interès públic o la utilitat social del projecte; 
c) La percepció d’altres subvencions o ajuts. 
 
SISENA.- Resolució de les subvencions. 
 
Correspon a l’alcaldia la resolució de les subvencions. El termini que es 
disposa per emetre la resolució és de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds de 
subvenció. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent 
hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per 
silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció. 
 
En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecta a l’existència de 
disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent. 
 
SETENA.- Acceptació de la subvenció. 
 
S’entén acceptada la subvenció si l’entitat beneficiària no manifesta a 
l’Ajuntament la seva renúncia de manera expressa en el termini de deu 
dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de la 
concessió. 
 
VUITENA.- Límits de la subvenció 
 
La quantitat a percebre de la subvenció es concretarà en funció de 
l’interès del projecte i dels beneficis que es derivin pel municipi. La 
quantia es concretarà amb un percentatge sobre el cost total del projecte 
i dins dels límits d’existència de disponibilitat pressupostària. 
 
La subvenció no excedirà normalment del 70% del cost de l’activitat a 
què s’apliqui i dels 500 euros en total.  
 
El beneficiari de la subvenció no pot exigir, en cap cas, l’augment o la 
revisió de la subvenció. 
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NOVENA.- Pagament de la subvenció 
 
El pagament de la subvenció es farà un cop realitzada i justificada la 
despesa del projecte. 
 
En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de 
reintegrament previstes a la normativa aplicable, es produirà la pèrdua 
del dret al cobrament total o parcial de la subvenció. 
 
D’altra banda, si el beneficiari de la subvenció esdevingués deutor de la 
hisenda municipal, aquest deute es compensarà amb la subvenció 
atorgada. 
 
DESENA.- Vigència 
 
Les presents Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
les entitats i associacions del municipi que portin a terme actuacions en 
benefici dels pontorrins i pontorrines seran vigents per l’exercici 2013 i 
subsegüents fins que es modifiquin o deroguin per l’òrgan competent. 

 
 
Segon. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que 
s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí 
oficial de la província, per un període de trenta dies des del següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial 
esdevindrà l’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat 
a definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis 
de la corporació, al butlletí oficial de la província.  
 
Quart. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
TERCER.-  Aprovació i verificació del text refós del Pla d’ordenació 
urbanística municipal 
 
Abans de procedir a la votació el Sr. Jordi Abellà Barril diu que només volen fer 
una objecció i aquesta versa sobre la finca del Sr. Joan Estradé. Comenta que va 
fer una consulta al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i li 
van facilitar una còpia del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals, concretament cita els articles 20, 24.1 i 
24.3 i comenta que encarà això el camí que es situa a la finca és domini públic. 
 
A més a més, continua, vaig xerrar amb el Sr. Carles Murtró i li consta que l’any 
1983 FECSA demana permís a l’Ajuntament per instal·lar una torre justament on 
ara surt la finca del Sr. Joan Estradé. Per tot això entén que s’ha de fer un 
expedient de desafecció i fins que no és faci el mateix aquest acord va en contra 
de la llei. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà Rovira li respon que és una llàstima que ara surtis amb 
això quan el P.O.U.M. és un assumpte que ve de lluny i que les obres es van 
realitzar quan el Sr. Jordi Abellà era l’alcalde. En qualsevol cas, continua, l’equip 
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de govern no vol crear cap problema i les decisions que han pres al respecte 
d’aquesta problemàtica han estat emparades en les directrius i assessorament 
de la Diputació de Tarragona. 
 
El Sr. Jordi Abellà li comunica que si aproven aquest acord ells impugnaran 
aquest Ple i es portarà a Comissió Territorial d’Urbanisme un acord que és 
contrari a la llei, podent caure fins i tot per això en prevaricació. 
 
El Sr. Josep Maria Abellà proposa posposar la votació fins a la següent sessió 
ordinària del Ple, que és d’aquí a dos setmanes, temps suficient per a que la 
secretària emeti un informe jurídic vers aquest assumpte. 
 
El Ple unànimement acorda posposar la votació fins a la següent sessió ordinària 
del Ple. 
 
QUART.- Aprovació de l’expedient de suplement de crèdit número 
1/2013 

ANTECEDENTS 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 24 d’abril de 2013 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 

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 refòs de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 
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 els articles 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 amb majoria simple. 

4. Cal tenir en compte 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, 
amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
a’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 

El Sr. Jordi Abellà comenta que no estan d’acord amb qualsevol modificació que 
no inclogui calers per les associacions. 
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Per tot això el Ple de l’Ajuntament ACORDA amb els vots favorables dels Srs. 
Josep Maria Abellà Rovira, Jaume Graells Cisteró, Juan Manuel Ayllón Fernández i 
Jaume Domingo Bonell i els vots contraris del Sr. Jordi Abellà Barril i la Sra. 
Montserrat Feliu Roig: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 1/2013, que cal 
finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals i amb 
romanent de tresoreria afectat, del pressupost vigent de la corporació. 
 
Per poder aplicar a l’exercici pressupostari de l’any 2013 les despeses pendents 
d’aplicació de l’exercici 2012, les quals s’han de finançar amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals; i per poder atendre les despeses que es 
detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient i que es 
finançaran a càrrec dels recursos propis que s’havien de destinar a les actuacions 
“expropiació de la plaça de la planeta”, “pavimentació i serveis al raval vell i al 
carrer costa del molí” i “tancament de la pista poliesportiva”, ja que finalment 
aquestes obres es fiançaran amb càrrec del romanent de tresoreria afectat 
provinent del Patrimoni Municipal del Sòl per tal de garantir la seva execució i 
millorar la qualitat de vida dels pontorrins i pontorrines. 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses 
generals: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

12008 Retribucions bàsiques. Sec-Int 15.527,00 1.109,05 16.636,05 

12103 Altres complements Sec-Int 13.853,00 989,48 14.842,48 

13101 Laboral temporal. Agutzil 16.502,00 1.178,58 17.680,58 

13103 Laboral tem. Plans ocupació 6.485,70 366,19 6.851,89 

13104 Laboral temp. Directora llar 22.000,00 3.140,58 25.140,58 

13105 Laboral temp. Tutora llar 16.500,00 1.142,86 17.642,86 

16000 Seguretat social 41.500,0 3.341,55 44.841,55 

22000 Ordinari no inventariable 3.000,00 13,29 3.013,29 

91300 Amortització de préstecs 14.993,80 5.962,89 20.956,69 

 
2/ Suplements de crèdit a càrrec dels recursos propis desvinculats de les 
actuacions esmentades i que es finançaran amb transferències de capital del 
romanent de tresoreria afectat 
 

Partida Nom Consignaci
ó inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

21200 Edificis i altres construccions. 
General 

16.500,00 15.241,89 31.741,89 

21300 Maquinària, instal·lacions tècniques 
i utillatge 

1.000,00 3.000,00 4.000,00 

 
Finançament que es proposa: 
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1/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:                      17.244,47 € 

 
2/ Els recursos propis desvinculats de les actuacions “expropiació de la plaça de 
la planeta”, “pavimentació i serveis al raval vell i al carrer costa del molí” i 
“tancament de la pista poliesportiva” i que es finançaran amb transferències de 
capital i romanent de tresoreria afectat: 
 

Partida Nom Previsió 
inicial 

Finançat amb 
transferències 
de capital 

Finançat amb 
recursos 
propis 

60900 Expropiació plaça la planeta 39.700,00 35.730,00 3.970,00 

60901 Pavimentació i serveis al raval 
vell i al carrer costa del molí 

105.673,00 95.101,11 10.571,89 

62200 Tancament de la pista 
poliesportiva 

37.000,00 33.300,00 3.700,00 

 
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. En cas que no es presentin 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.   
 
 
El senyor alcalde aixeca la sessió a les 21.17 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  

 


