Passanant, 1 de març de 2011.
Sessió Ordinària
Número 02/2011

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de l’Il·lm. Sr. Albert Bagué i Salcedo, Alcalde de la Corporació i amb l’assistència
de:
Francesc Miró i Miró.
Josep Maria Prats i Domènech.
Josep Maria Miró i Amenos.
Josep Espinach i Briansó.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.02 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTES DE LES SESSIONS, ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2010, I EXTRAORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 21 DE GENER DE 2011.
A petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 14 de desembre
de 2010.
Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per unanimitat dels membres de la
corporació.
Seguidament i a petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió extraordinària del
dia 21 de gener de 2011.
Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per unanimitat dels membres de la
corporació.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 4 DE DESEMBRE DE
2010 AL DIA 22 DE FEBRER DE 2011.
El Secretari informa dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 4 de desembre de
2010 fins el dia 22 de febrer de 2011.
És dóna compte dels decrets 155/2010 al 165/2010 i del 01/2011 al 26/2011
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE NOVEMBRE i
DESEMBRE 2010, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS
MESOS.

L’Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de novembre i
desembre de 2010, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació subministrada als Regidors, i segons la mateixa es
despren:

MES DE NOVEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

94.531,15.-€
2030
2069
15.980,86.-€
1976
2060
46.702,66.-€
2017
2070

MES DE DESEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

71.684,14.-€
2135
2244
19.493,32.-€
2071
2237
52.896,68.-€
2077
2214

Els Regidors es donen per informats de la relació de factures rebudes i dels pagaments
realitzats durant aquests mesos.
4.- INFORMACIÓ SOBRE EL TANCAMENT DEL REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS
D’AQUEST AJUNTAMENT, EXERCICI 2010.
El secretari informa del tancament dels llibres del registre general d’entrada i sortida de
documents de l’exercici 2010.
El registre general d’entrada de documents consta de 136 fulls, amb registres numerats
del número 1/2010/1 al 1/2010/1051.

El registre general de sortida de documents consta de 61 fulls, amb registres numerats del
número 1/2010/1 al 1/2010/461.
Els Regidors es donen per informats.

5.- INFORMACIÓ DE TOTES LES CONCESSIONS DE LLICÈNCIES URBANISTIQUES,
ATORGADES L’EXERCICI 2010.
Es dóna compte als membres del consistori de l’atorgament de llicències urbanístiques
durant l’exercici 2010.
Els regidors es donen per informats de les llicències urbanístiques concedides durant
l’exercici 2010.
6.- APROVACIÓ DE LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA “Nou dipòsit
de subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta als nuclis de
Passanant”.
Per part dels serveis tècnics de SAM-Enginyeria de la Diputació de Tarragona, directors
executius de l’obra, s’ha emès certificació número 5 i última de l’obra “Nou dipòsit de
subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta als nuclis de Passanant”, i que
ascendeix a la quantitat de 80.991,49.-€.
Tanmateix s’há emès certificat final de l’obra, acta de recepció i certificat de liquidació de
l’obra, del qual es despren el següent:
Títol de l’obra: “Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta
als nuclis de Passanant”
Empresa adjudicàtaria: Excavacions Vives Anguera, S.L.
Pressupost de licitació: 269.339,02.-€
Pressupost d’adjudicació: 265.729,88.-€
Pressupost de liquidació: 265.755,79.-€

PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 5 i última i la seva factura corresponent, de l’obra
“Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta als nuclis de
Passanant” per import de 80.991,49.-€.
Segon.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, acta de preus
contradictoris 2, certificat final d’obra, acta de recepció i certificat de distribució de
finançament i de la liquidació, als Serveis Territorials del Departament de Governació i

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, a Tarragona, d’acord amb les
bases del PUOSC, 2008-2012, per poder rebre la subvenció atorgada.
La proposta és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció del regidor Josep M. Prats.
7.- APROVACIÓ DE L’ACTA D’EXPROPIACIÓ DE PREU JUST PER MUTUO ACORD
DELS TERRENYS “Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable, i xarxa
d’abastament en alta als nuclis de Passanant”.

En data 1 d’octubre de 2010, va tenir lloc una reunió, en aquest Ajuntament i sota la meva
presidencia, per tal de porcedir a la signatura d’una acta de preu just per mutuo acord d’una
part de finca afectada per les obres “Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable, i xarxa
d’abastament en alta als nuclis de Passanant ”, propietat de Ramon Marimon i Manasanch.
Vist l’anterior PROPOSO:
Ratificar l’acord descrit a l’anterior acta, procedir al pagament del preu just, a l’acta
d’ocupació i a la inscripció en el Registre de la Propietat de Montblanc.
La proposta es aprovada per unanimitat del membres del Ple de la Corporació, de manera
íntegra.
8.- APROVACIÓ DE L’ACTA D’EXPROPIACIÓ DE PREU JUST PER MUTUO ACORD
DELS TERRENYS “Terrenys per la instal·lació d’un equip transformador per escomesa
eléctrica i instal·lació d’una torre global de telecomunicacions municipal -CAMÍ
D’ACCÈS-”.
En data 1 d’octubre de 2010, va tenir lloc una reunió, en aquest Ajuntament i sota la meva
presidencia, per tal de porcedir a la signatura d’una acta de preu just per mutuo acord d’una
part de finca afectada per les obres “Terrenys per la instal·lació d’un equip transformador per
escomesa eléctrica i instal·lació d’una torre global de telecomunicacions municipal -CAMÍ
D’ACCÈS-”, propietat de M. Teresa Porta i Roca.
Vist l’anterior PROPOSO:
Ratificar l’acord descrit a l’anterior acta, procedir al pagament del preu just, a l’acta
d’ocupació i a la inscripció en el Registre de la Propietat de Montblanc.
La proposta es aprovada per unanimitat del membres del Ple de la Corporació, de manera
íntegra.

9.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 25/2011, DE COMPAREIXENÇA AL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, NÚMERO 107/2011, INTERPOSAT PER
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL.
ANTECEDENTS:
En data 11 de febrer de 2011, s’ha rebut escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa
Administrativa, Secció 1ª, en el qual es comunica que l’empresa FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, ha
interposat recurs contenciós administratiu, amb número 107/2011, contra l’ordenança fiscal de l’Ajuntament de
Passanant i Belltall (Tarragona), reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, número 291, de 21 de desembre de 2010.
Així mateix, es cita l’Administració per tal que comparegui en el procediment i aporti el corresponent expedient
administratiu en el termini de vint dies.
És procedent que aquest ajuntament comparegui, amb caràcter d’urgència atès el termini atorgat per l’òrgan
jurisdiccional, en el procediment contenciós administratiu 107/2011 per defensar l’actuació administrativa
recorreguda.
L’alcalde de la corporació, de conformitat amb allò que estableix l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Base de Règim Local, i l’article 53.1.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, té atribuït l’exercici de les accions judicials i administratives, així com
la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre
òrgan i, en cas d’urgència, en matèries de competència del Ple. En aquest cas n’haurà de donar compte en la
primera sessió a l’efecte de la seva ratificació.
Per tot el que s’exposa i d’acord amb les facultats que m’atorga la legislació vigent, per Decret d’Alcaldia
25/2011 de data 18 de febrer de 2011, vaig RESOLDRE:
1r.Comparèixer al recurs contenciós administratiu número 107/2011, amb caràcter d’urgència atès el termini
atorgat per l’òrgan jurisdiccional, interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, contra l’ordenança fiscal
de l’Ajuntament de Passanant i Belltall (Tarragona), reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, número 291, de 21 de desembre de 2010.
2n.Trametre l’expedient administratiu corresponent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció 1ª.
3r. Designar els lletrats de l’Assessoria Jurídica de BASE-Gestió d’Ingressos, de la Diputació de Tarragona i a la
procuradora dels tribunals Carme Chulio Purroy perquè, respectivament, defensin i representin l’Ajuntament de
Passanant i Belltall en el procediment contenciós administratiu 107/2011 i atorgar, a l’efecte, el corresponent
poder per a plets.
4rt. Donar compte d’aquest Decret al ple de la corporació per a la seva ratificació, si s’escau.

Vist l’anterior, PROPOSO:
Primer.- Ratificar la resolució d’Alcaldia, número 25/2011, de data 18 de febrer, de manera
integra i els efectes oportuns.
Segon.- Fer constar certificat d’aquest acord a l’expedient obert del contenciós administratiu,
amb número 107/2011, contra l’ordenança fiscal de l’Ajuntament de Passanant i Belltall,
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, interposat per France Telecom España, S.A.
La proposta es aprovada per unanimitat del membres del Ple de la Corporació.
10.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 13/2011, D’APROVACIÓ DEL CONVENI
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSORCI LOCALRET PER A LA COMPRA
AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.
Antecedents.
1.El Consorci Localret agrupa més de 800 municipis de tot Catalunya junt amb les entitats
municipalistes, amb la finalitat, entre d’altres, de donar suport tècnic als municipis en el desplegament
de les xarxes de telecomunicacions, fer d’interlocutor amb els operadors i, també, promoure i coordinar
accions que facilitin als ens consorciats reduir el volum de facturació i millorar les condicions
tècniques de prestació dels serveis de telecomunicacions corporatives.
2. El Consorci Localret ha endegat diversos processos al territori, consistents en un conjunt
d’actuacions que permeten optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació, la comunicació i
minimitzar els costos dels serveis de telecomunicacions corporatives (veu, mòbil i dades).
3. La Diputació de Tarragona ha aprovat un conveni de col.laboració amb el Consorci Localret per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.
4. L’Ajuntament de Passanant i Belltall està interessat en participar en el futur procés de compra
agregada del servei de telecomunicacions a endegar pel Consorci Localret, per tal de minimitzar els
costos de les seves comunicacions corporatives.
Fonaments de dret.
1. L’article 189.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, reconeix la
possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
2. El conveni, com a tècnica adequada de cooperació entre les diverses administracions públiques, és la
via que permet articular les relacions entre el Consorci Localret i els ens locals, per tal d’assolir els
interessos comuns.

3. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del
Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els
articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i els articles 107 a 112 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les administracions locals
atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú
mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió.
En conseqüència, l’Alcalde RESOL:
1. Encarregar al Consorci Localret la gestió de la compra agregada dels serveis de telecomunicacions
(veu, mòbil, dades) de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, mitjançant la contractació centralitzada en
el Consorci Localret, i junt amb tots aquells ens locals de les comarques de Tarragona i de les Terres de
l’Ebre que també s’hi adhereixin, a fi d’obtenir estalvi econòmic i procedimental.
2. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Passanant i Belltall i el Consorci Locaret, pel qual es
regulen els termes de l’encàrrec de gestió.
3. Autoritzar al Consorci Localret perquè en nom i representació de l’Ajuntament de Passanant i
Belltall pugui demanar a qualsevol operador de telecomunicacions les dades de facturació i consum
corresponents a l’Ajuntament de Passanant i Belltall, a fi que el Consorci Localret pugui efectuar
l’anàlisi de la despesa en comunicacions telefòniques, de les infrastructures i en l’ús d’internet, per tal
de dur a terme la redacció dels plecs econòmic administratius i tècnics que han de regular la
contractació d’aquells serveis; havent-se d’interpretar aquesta autorització de la forma més àmplia
possible.
4. Autoritzar una despesa aproximada de 2.000.- euros.
5. Proposar la ratificació d’aquesta resolució, en el proper Ple de l’Ajuntament que es realitzi, de
manera íntegra.
6. Notificar aquest acord al Consorci Localret i al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona.
Vist l’anterior, PROPOSO:
Primer.- Ratificar la resolució d’Alcaldia, número 13/2011, de data 8 de febrer, de manera
integra i els efectes oportuns.
Segon.- Fer constar certificat d’aquest acord a l’expedient obert de la gestió de la compra
agregada dels serveis de telecomunicacions (veu, mòbil, dades) de l’Ajuntament de
Passanant i Belltall, mitjançant la contractació centralitzada en el Consorci Localret.
La proposta es aprovada per unanimitat del membres del Ple de la Corporació.

11.- INFORME D’ALCALDIA DE LES ACTUACIONS DUTES A TERME DURANT EL
DARRER TRIMESTRE.
Avui, en lloc de donar informació sobre les actuacions dutes a terme el darrer trimestre, vull
donar informació del que ha estat aquesta legislatura, iniciada el passat 16 de juny de l’any
2007, i de la qual avui celebrem el darrer Ple Ordinari.
Tal i com ja he dit aquesta legislatura es va iniciar el 16 de juny de 2007, amb la pressa de
possessió de tots els regidors, i la votació d’alcalde que va recaure per setena vegada
consecutiva amb En Ramon Aloy.
En data 14 de desembre de 2007, vaig ser nomenat Alcalde en funcions de l’Ajuntament, a
causa de l’enfermetat que va patir el nostre Alcalde En Ramon, hi que malauradament li va
provocar la mort el dia 15 de juliol de 2008.
En data 23 de setembre de 2008, i en un Ple extraordinari, vaig pendre possessió com
Alcalde del municipi. En total he viscut trenta plens de la corporació, dels quals cinc com a
regidor, sis com Alcalde en funcions i dinou com Alcalde.
Aquesta legislatura l’anomenaria com la legislatura dels recursos (energètics i d’aigua). Tal hi
com estava programat a la corporació per l’equip de govern dels anys 2003-2007, amb el
nostre alcalde En Ramon Aloy al capdavant, aquesta legislatura s’havia d’aconseguir, tota
una nova infraestructura d’aigua preparada pel futur, uns enllumenats públics homologats a
les normatives actuals i més eficients, i els parcs eòlics en moviment per tal de poder dur
endavant les obres projectades, sense necessitat d’imposar impostos als ciutadans del
municipi.
Un cop arribem al final de la legislatura, podem afirmar que hem aconseguit els objectius
inicials, (manca tant sols la renovació de l’aigua de Passanant, la qual està prevista de
realitzar el proper exercici 2012 amb tots els recursos per poder-la executar obtinguts -306
mil de cost i 270 mil de subvencions-, i la qual la realitzarà el proper consistori). Hem invertit
més de dos milions cent mil euros, amb unes subvencions obtingudes d’un milió i mig d’euros
aproximadament. Una inversió per empadronat d’uns tres mil euros any, o dotze mil per
legislatura, sense cap mena de contribució especial per obres, o augments d’impostos
directes al ciutadà.
Des de l’equip de govern, estem plenament satisfets per com hem pogut desenvolupar els
objectius inicials, i creïem que ha estat una legislatura prospera que deixa el municipi
preparat pels reptes del futur.
Per acabar, donar les gràcies a tots els membres de l’equip de govern i regidors de
l’ajuntament, gràcies companys pel suport. També vull agrair la tasca realitzada a tot el
personal de la corporació, persones que tots ells i elles estimen el nostre municipi i que es
demostra amb la seva dedicació, preocupació i cura que en tenen, gràcies també companys
per acompanyar-me i guiar-me des del primer dia. Agrair també a totes les administracions

superiors, i a aquelles persones que estaven o estan en la seva direcció, per escoltar-nos i
ajudar-nos a tirar endavant aquells projectes vitals pel nostre municipi i que sense la seva
ajuda haguès estat del tot impossible. També agrair la presencia de tots aquells que ens heu
acompanyat en els plens de la corporació, per la vostra actitud de respecte manifestada
sempre cap a la corporació. Agrair a les entitats del municipi la tasca realitzada durant
aquests anys, que han ajudat a la dinamització del municipi. I a tots els veïns del municipi,
agrair-lis al comprensió mostrada cap a l’Ajuntament, perqué no sempre es pot aconseguir tot
allò que és vol i perqué a vegades per aconseguir millores els terminis són molt llargs, i quan
s’aconsegueixen, (en el cas d’obres) provoquen molèsties que no es poden evitar.
Gràcies a tots i totes per ajudar-nos a millorar el nostre municipi.
12.- PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha cap.
Sense cap més pregunta a realitzar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20,22 hores.

