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

Núm.:   7/2012 
Caràcter:  extraordinari 
Data:   29 de octubre de 2012 
Hora d’inici:  20,15  hores 
Lloc:    Sala d’actes de l’Ajuntament 

 
 
Assistents: 
 

Jaume Graells Cisteró, alcalde en funcions 
Míriam Contijoch Bonell, regidora 
Juan Manuel Ayllón Márquez, regidor  
Alejandro Ruiz Lobato, secretari-interventor  
 

Han excusat la seva assistència: 
 

Josep Maria Abellà Rovira, alcalde 
Montserrat Feliu Roig, regidora 
Jordi Abellà Barril, regidor 
 

No ha assistit: 
 

Sergi Sendra Gómez, regidor  
  
Ordre del dia: 

 
PRIMER.-  Sorteig dels membres de les meses per les eleccions al Parlament 

de Catalunya del 25 de novembre. 
SEGON.- Adhesió al Pla de Polítiques de Dones de l’Alt Camp 2012-2015 
TERCER.-  Declaració de Crèdit no disponible paga extra de Nadal del 2012 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
PRIMER. Sorteig dels membres de les meses per les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 25 de novembre. 
 
 
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la 
vigent Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes 
totes les formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la 
formació de la mesa electoral que es constituirà el dia 25 de novembre de 2012, 
per a les eleccions convocades mitjançant Decret 104/2012, d’1 d’octubre, 
resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen. 
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SECCIÓ: 1  
MESA: U 
 
TITULARS: 
 
PRESIDENT: SANCHEZ RA,IRZ, MARINA DNI 47755952-V 

1R VOCAL: LLAVES CUENCA, CEFERINO DNI 38439551-L 

2N VOCAL: GONZÁLEZ RAMÍREZ, JORGE DNI 46788728-N 

 
SUPLENTS: 
 
1R SUPLENT DEL PRESIDENT:  
ESTEVE AYLLON, DAVID 

DNI 77787338-G 

2N SUPLENT DEL PRESIDENT:  
DOMINGUEZ ALAVEDRA, SERGIO 

DNI 45476800-G 

1R SUPLENT DEL 1R VOCAL:  
LLAVES BERBEL, PEDRO 

DNI 77790087-Q 

2N SUPLENT DEL 1R VOCAL:  
CALBET AYLLON, MARC  

DNI 77787339-M 

1R SUPLENT DEL 2N VOCAL:  
FERRAN JUNYENT, MARIA TERESA 

DNI 39665534-X 

2N SUPLENT DEL 2N VOCAL:  
JOVE ARTIGAU, JORDI 

DNI 39717039-H 

 
Segon. Comunicar aquest Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant 
certificat acreditatiu del mateix. 
 
SEGON. Adhesió al Pla de Polítiques de Dones de l’Alt Camp 2012-2015 
 
Relació de fets 

 
Els Plans de Polítiques de Dones es constitueixen com un instrument fonamental 
de les institucions públiques per abordar la problemàtica de la desigualtat i la 
discriminació per raó de gènere, en aquest sentit defineixen i estableix la 
metodologia que cal portar a la pràctica per incorporar de manera transversal la 
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perspectiva de gènere al disseny, la planificació, l'execució i l'avaluació de totes 
les polítiques públiques, a tots els nivells i a tot el territori. 
 
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Camp en la sessió de 19 de setembre de 
2012 va aprovar el Pla de polítiques de dones de l’Alt Camp 2012-2015, resultat 
del compromís polític i la priorització estratègica del Consell Comarcal d’avançar 
en l’assoliment de la plena igualtat entre dones i homes en tots el àmbits de la 
societat en el nostre territori. 
 
La finalitat del Pla de polítiques de dones de l’Alt Camp 2012-2015 es el 
d’establir el marc d’actuació de la comarca i els municipis de l’Alt Camp en 
relació a l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes compensant les 
situacions de desequilibri entre unes i altres així com les expressions de 
discriminació encara existents. 
 
El Pla contempla la participació dels municipis en les accions a desenvolupar per 
a l’assoliment dels objectius generals. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Camp presta, per delegació d’aquest Ajuntament, les 
competències en matèria de serveis socials al municipi, així com la gestió dels 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
L’Ajuntament del Pont d’Armentera està interessat a realitzar accions que 
incorporin la perspectiva de gènere i de les dones, motiu pel qual considera 
adient adherir-se al Pla de polítiques de dones de l’Alt Camp 2012-2015. 
 
 

Fonaments de dret 

 
Articles 19, 41.2 i 153 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reformat per la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, pel que fa als drets de les dones, la perspectiva 
de gènere en les polítiques públiques i la competència exclusiva de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de polítiques de gènere. 
 
El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2011-2014 preveu dins l’eix de 
polítiques socials i família, l’elaboració del Pla de Polítiques de dones del Govern 
de la Generalitat 2012-2015 amb la finalitat d’aconseguir la plena igualtat entre 
dones i homes. 
 
Els articles 28 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i 71 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i del règim local de Catalunya, pel que fa a les activitats a realitzar, 
amb caràcter complementari, relatives a la promoció de la dona.  
 
Per tot l’exposat, el Ple ACORDA per unanimitat l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Adherir-se al Pla de Polítiques de Dones de l’Alt Camp 2012-2015, 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Camp en la sessió de 19 de 
setembre de 2012, atenent el document que consta a l’expedient 
 
SEGON. Facultar a l’alcalde-president tan àmpliament com en dret sigui possible, 
per al desenvolupament del present acord. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Camp. 
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TERCER. Declaració de Crèdit no disponible paga extra de Nadal del 2012 
 

ANTECEDENTS 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 60/12 s’inicia l’expedient de declaració d’un 
crèdit com no disponible. 
 
2. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de 
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza la totalitat del saldo 
del crèdit de les partides pressupostàries del capítol I que tot seguit es detalla, 
per import de 7.941,06 euros, amb el següent detall: 
 
PARTIDA DESCRIPCIÓ EUROS 
120 Personal funcionari:  Retribucions bàsiques 1.109,05 
121 Personal funcionari: Altres complements 989,48 

130 Laboral fix 2242.75 
131 Laboral temporal 3.599,78 

 
3. El secretari interventor ha emès informe favorable. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de 
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple ACORDA per unanimitat: 

Primer: Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les 
partides del capítol I que es detallen per import de 7.941,06 euros, quedant els 
ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança col.lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini 
en les corresponents Lleis de pressupostos. 

Segon. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a 
portar a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
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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. 
 
 
 
 
 
Jaume Graells Cisteró 
Alcalde en funcions 

Alejandro Ruiz Lobato 
Secretari-Interventor 

 


