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

Núm.:   4/2012 
Caràcter:  ordinari 
Data:   25 de juny 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 
Juan Manuel Ayllón Fernández, 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.- Promesa o jurament del regidor Juan Manuel Ayllón Fernández 
CINQUÈ.- Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
L’Alcalde, a fi de tramitar-los amb la màxima celeritat possible i atésque ja ha 
arribat la credencial de regidor del senyor Juan Manuel Ayllón Fernández, 
proposa incloure a l’ordre del dia el punt tercer, promesa o jurament del regidor. 
El Ple per unanimitat ratifica la inclusió dels mateixos: 
 
 
PRIMER.-  Aprovació de les actes ordinària i extraordinàries anteriors 
 
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. 
 
Les actes de les sessions ordinària de 29 de desembre de 2011 i extraordinària 
de 16 de febrer de 2012 s’aprova per unanimitat. 
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La Sra. Montserrat Feliu Roig vol fer constar que al Sr. Sergi Sendra Gómez no li 
han arribat les actes. El secretari es disculpa i fa saber que en tot cas es van fer 
arribar als membres del seu grup avui presents. 
 
 
SEGON.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia 
 
Es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 27 a 37: 
 
Decret 28/2012,  d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 
 
Decret 29/2012, de contractació de l’agutzil 
 
Decret 30/2012, de contractació de la netejadora 
 
Decret 31/2012, de concessió de l’ús de la sala d’usos múltiples 
 
Decret 32/2012, de convocatòria del ple extraordinari 3/2012 
 
Decret 33/2012, d’inici de l’expedient de modificació de pressupost 1/2012 
 
Decret 34/2012, d’admesos i exclosos a la plaça de secretari interventor 
 
Decret 35/2012, de paralització d’obres sense permís 
 
Decret 36/2012, de concessió de l’ús de la sala de cultura i aula al CEIP 
 
Decret 37/2012, de resolució del concurs i proposta de nomenament 
 
Decret 38/2012, d’inici de la tramitació del compte general 
 
 
TERCER.- Promesa o jurament del regidor Juan Manuel Ayllón 
 
El secretari nomena al Sr. Juan Manuel Ayllón Fernández perquè, de conformitat 
amb el Real Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa 
de possessió de càrrecs o funcions públiques, prenguin possessió del seu càrrec. 
 
El secretari es dirigeix al regidor i formula la següent pregunta: “Jureu o 
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor 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. Juan Manuel Ayllón Fernández, respon: “Si, ho 
prometo”. 
 
 
QUART.- Precs i preguntes 
 
La Sra. Montserrat Feliu Roig, pregunta si ja ha arribat la resolució del POUM. El 
Sr. Josep Maria Abellà Rovira li contesta que s’està redactant el text refós i atesa 
la complexitat del mateix no espera que aquest estigui fins ben avançat l’any. 
 
La Sra. Montserrat Feliu Roig, pregunta qui signa actualment els informes tècnics 
de les llicències d’obres. El Sr. Josep Maria Abellà Rovira li contesta que el Sr. 
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Francesc Albin. La Sra. Montserrat Feliu Roig, pregunta si aquest està en nòmina 
i si no es així aquest hauria d’estar en nòmina. 
 
El secretari informa que l’Ajuntament està esperant que el Consell Comarcal de 
l’Alt Camp procedeixi definitivament a la contractació d’un tècnic per que aquest 
sigui qui informi a tots els ajuntaments que han sol·licitat aquest servei, entre 
ells l’Ajuntament del Pont d’Armentera. 
 
La Sra. Montserrat Feliu Roig comunica que la rampa del cementiri fa un 20 % i 
aquesta hauria de fer un 10 %. El Sr. Josep Maria Abellà Rovira diu que 
efectivament té raó, tanmateix vol informar que aquesta obra la va executar el 
Joan Martí segons el projecte i la adjudicació realitzada per l’anterior equip de 
govern. 
 
El Sr. Jordi Abellà Barril, comenta que el seguiment i la direcció de l’obra en tot 
cas corresponia a l’actual equip de govern.  
 
El senyor alcalde aixeca la sessió a les 20.48 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 

 


