Passanant, 1 de setembre de 2009.
Sessió Ordinària
Número 06/2009

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:
Josep Espinach i Briansó.
Francesc Miró i Miró.
Josep Maria Prats i Domènech.
Josep Maria Miró i Amenos.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.12 hores.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 2 DE JUNY DE 2009.
A petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de juny de
2009.
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 27 DE MAIG DE 2009 AL
DIA 26 D’AGOST DE 2009.
El Secretari informa dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 27 de maig de
2009 fins el dia 26 d’agost de 2009.
És dóna compte dels decrets 78/2009 al 107/2009.
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE MAIG, JUNY i JULIOL
DE 2009, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de maig, juny i juliol
de 2009, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació subministrada als Regidors, i segons la mateixa es
despren:

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

64.941,73.-€
838
897
11.273,68.-€
791
894
43.819,50.-€
786
839

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

9.396,97.-€
988
1006
24.836,57.-€
899
987
41.245,67.-€
898
964

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

14.543,82.-€
1065
1129
29.503,45.-€
1011
1181
48.067,55.-€
1008
1172

Els Regidors es donen per informats de la relació de factures rebudes i dels pagaments
realitzats durant aquests mesos.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE A DOMICILI, 1R. SEMESTRE 2009.
L’Alcalde informa del tancament del padró de subministrament d’aigua potable a domicili,
1r. semestre 2009 i PROPOSA:
Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, 1R. SEMESTRE, any 2009.
15.859,31.-€, amb 250 documents cobratoris.

La proposta es aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L’OBRA
“Obertura d’un nou vial de circumval·lació a La Sala de Comalats”.
Per part del tècnic, Ramon Munté, director executiu de l’obra, en data 24 de juliol, s’ha emès
primera acta de preus contradictoris de l’obra “Obertura d’un nou vial de circumval·lació a La
Sala de Comalats”.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris, de data 24 de juliol, de l’obra “Obertura d’un
nou vial de circumval·lació a La Sala de Comalats”.
Segon.- Tametre còpia d’aquesta acta, diligenciada de la seva aprovació, 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.
Tercer.- Tametre còpia d’aquesta acta, diligenciada de la seva aprovació, a la Diputació de
Tarragona, d’acord amb les bases del PAM, 2008-2011.
La proposta es aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 1 DE L’OBRA “Obertura d’un nou
vial de circumval·lació a La Sala de Comalats”
Per part de l’arquitecte Ramon Munté i Adell, director executiu de l’obra, s’ha emès
certificació número 1 de l’obra “Obertura d’un nou vial de circumval·lació a La Sala de
Comalats”, i que ascendeix a la quantitat de 27.901,36.-€.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 1 i la seva factura corresponent, de l’obra “Obertura
d’un nou vial de circumval·lació a La Sala de Comalats” per import de 27.901,36.-€.
Segon.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, 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.
Tercer.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, a la Diputació de
Tarragona, d’acord amb les bases del PAM, 2008-2011, per poder rebre la subvenció
atorgada.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 2 DE L’OBRA “Obertura d’un nou
vial de circumval·lació a La Sala de Comalats”
Per part de l’arquitecte Ramon Munté i Adell, director executiu de l’obra, s’ha emès
certificació número 2 de l’obra “Obertura d’un nou vial de circumval·lació a La Sala de
Comalats”, i que ascendeix a la quantitat de 52.229,68.-€.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 2 i la seva factura corresponent, de l’obra “Obertura
d’un nou vial de circumval·lació a La Sala de Comalats” per import de 52.229,68.-€.
Segon.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, 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.
Tercer.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, a la Diputació de
Tarragona, d’acord amb les bases del PAM, 2008-2011, per poder rebre la subvenció
atorgada.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L’OBRA
“Renovació i ampliació de l’enllumenat públic de Belltall”.
Per part dels serveis tècnics de SAM-Enginyeria de la Diputació de Tarragona, directors
executius de l’obra, en data 13 de juliol, s’ha emès cinquena acta de preus contradictoris de
l’obra “Renovació i ampliació de l’enllumenat públic de Belltall”.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris, de data 13 de juliol, de l’obra “Renovació i
ampliació de l’enllumenat públic de Belltall”.
Segon.- Tametre còpia d’aquesta acta, diligenciada de la seva aprovació, als Serveis
Territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, a Tarragona, d’acord amb les bases del PUOSC, 2004-2007.
Tercer.- Tametre còpia d’aquesta acta, diligenciada de la seva aprovació, a la Diputació de
Tarragona, d’acord amb les bases del PAM, 2004-2007.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la corporació.

9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 4 DE L’OBRA “Renovació i
ampliació de l’enllumenat públic de Belltall”
Per part dels serveis tècnics de SAM-Enginyeria de la Diputació de Tarragona, directors
executius de l’obra, s’ha emès certificació número 4 de l’obra “Renovació i ampliació de
l’enllumenat públic de Belltall”, i que ascendeix a la quantitat de 4.778,88.-€.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 4 i la seva factura corresponent, de l’obra
“Renovació i ampliació de l’enllumenat públic de Belltall” per import de 4.778,88.-€.
Segon.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, als Serveis
Territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, a Tarragona, d’acord amb les bases del PUOSC, 2004-2007, per poder rebre la
subvenció atorgada.
Tercer.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, a la Diputació de
Tarragona, d’acord amb les bases del PAM, 2004-2007, per poder rebre la subvenció
atorgada.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la corporació.
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L’OBRA
“Renovació i ampliació de l’enllumenat públic de Belltall”.
Per part dels serveis tècnics de SAM-Enginyeria de la Diputació de Tarragona, directors
executius de l’obra, en data 7 d’agost, s’ha emès sisena acta de preus contradictoris de
l’obra “Renovació i ampliació de l’enllumenat públic de Belltall”.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris, de data 7 d’agost, de l’obra “Renovació i
ampliació de l’enllumenat públic de Belltall”.
Segon.- Tametre còpia d’aquesta acta, diligenciada de la seva aprovació, als Serveis
Territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, a Tarragona, d’acord amb les bases del PUOSC, 2004-2007.
Tercer.- Tametre còpia d’aquesta acta, diligenciada de la seva aprovació, a la Diputació de
Tarragona, d’acord amb les bases del PAM, 2004-2007.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.

11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 5 DE L’OBRA “Renovació i
ampliació de l’enllumenat públic de Belltall”
Per part dels serveis tècnics de SAM-Enginyeria de la Diputació de Tarragona, directors
executius de l’obra, s’ha emès certificació número 5 de l’obra “Renovació i ampliació de
l’enllumenat públic de Belltall”, i que ascendeix a la quantitat de 41.567,32.-€.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 5 i la seva factura corresponent, de l’obra
“Renovació i ampliació de l’enllumenat públic de Belltall” per import de 41.567,32.-€.
Segon.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, als Serveis
Territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, a Tarragona, d’acord amb les bases del PUOSC, 2004-2007, per poder rebre la
subvenció atorgada.
Tercer.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, a la Diputació de
Tarragona, d’acord amb les bases del PAM, 2004-2007, per poder rebre la subvenció
atorgada.
La proposta es aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL PER
A
L’ADHESSIÓ
DE
L’AJUNTAMENT
A
LA
XARXA
RESCAT
DE
RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA PER
COORDINACIÓ AMB PROTECCIÓ CIVIL.
En data 3 de juliol de 2009, té entrada en aquesta corporació una proposta de conveni de
col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya i aquest ajuntament, per l’adhessió de l’Ajuntament a la xarxa
RESCAT de radiocomunicació d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb
protecció civil.
Entra d’altres aquest conveni inclou la cessió d’ús de dos terminals portàtils amb els
accessoris necessaris a aquest ajuntament per a la coordinació entre el Departament i
l’Ajuntament en matèria de Protecció Civil.
Donat que aquest ajuntament creu disposa d’aquest servei.

PROPOSO:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i aquest ajuntament, per
l’adhessió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicació d’emergències i
seguretat de Catalunya per coordinació amb protecció civil.
Segon.- Facultar a l’Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, a signar tota
aquella documentació per a fer ferm el present acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil, del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
La proposta es aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació.
13.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE L’ALCALDE, EN
REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT, A LA JUNTA RECTORA DE L’ORGANISME
AUTÒNOM DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERÀ.
Atès que el Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va aprovar, el 26 de gener de
2009, la modificació dels estatuts de l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca
de Barberà.
Atès que aquesta modificació és conseqüència de l’adaptació de l’entitat a noves fites en
acabar la finalitat principal, gestió de fons europeus, per la que es va constituir. I també
comporta la modificació de la composició de la Junta Rectora i de l’Assemblea General.
Atesa la proposta rebuda, del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, de nomenar els
representants que hi assistiran en nom i representació de la Federació.
PROPOSO, adopta el següent acord:
Nomenar al Sr. Albert Bagué i Salcedo, Alcalde com a representant titular i al Sr. Francesc
Miró i Miró, 2n. Tinent d’Alcalde com a representant suplent.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
14.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UN CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
LA CONCA DE BARBERÀ I L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS URBANÍSTICS.
En data 11 de juny de 2009, té entrada en aquesta corporació una proposta de conveni
entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i aquest ajuntament, per a la prestació
dels serveis técnics urbanístics.

Vist que des de l’any 1989 han existit convenis de prestació dels serveis entre el Consell
Comarcal i l’Ajuntament.
Donat que hi han variacions importants respecte el darrer conveni establert.
Donat que aquesta coorporació, precisa d’aquest serveis.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i
l’Ajuntament de Passanant i Belltall, per a la prestació dels serveis técnics urbanístics.
Segon.- Facultar a l’Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, a signar tota
aquella documentació per a fer ferm el present acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
El regidor Josep Maria Prats pregunta quines són les variacions.
L’Alcalde explica que s’augmentat les hores, venin ara un cop per setmana, i l’import, que
augmentat en uns tres mil euros.
La proposta es aprovada per majoria absoluta, amb l’abstenció del Regidor Josep Maria
Prats.
15.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I
BELLTALL AL CONSORCI DEL GOVERN DE SALUT DE L’ALT CAMP I CONCA DE
BARBERÀ.
Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs
territorials de salut.
Vist el Pacte de Salut de 23 de juny de 2005, pel qual s’acorda la creació del Consorci del
Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i Conca de Barberà, d’acord amb el previst a l’art.
2.2. de l’esmentat Decret.
Vist l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 18 de novembre de 2008, pel
qual s’aprova la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i Conca
de Barberà.
Atès que és de l’interès d’aquesta Corporació la seva adhesió al Consorci del Govern
Territorial de Salut de l’Alt Camp i Conca de Barberà, en el qual hi participen altres entitats
locals de l’entorn territorial amb l’objectiu d’assolir un grau adequat d’integració de les
competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les administracions
locals i millorar així la salut de la població.

Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/95 de 13 de juny, quan al règim jurídic dels
consorcis i el seu procediment de creació.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b) del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya,
es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció dels següents acords:
1r.- Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci del Govern Territorial de Salut
de l’Alt Camp i Conca de Barberà i els seus Estatuts, el qual va ser constituït per Acord de
Govern de la Generalitat en data 18 de novembre de 2008, i que resta adjunt com Annex 1.
2on.- Aprovar inicialment la formalització de la proposta de pacte de representació i de
ponderació de vot entre les entitats locals integrades en el Consorci esmentat, el qual
s’adjunta com Annex 2.
3er.- En virtut del previst a l’apartat primer –punts 1 i 2- del referit pacte de representació,
s’acorda assignar la representació d’aquest municipi al Consell Comarcal de la Conca de
Barberà.
4art.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels Estatuts, a informació pública
per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin pertinents.
Els acords adoptats esdevindran definitius si dins el termini esmentat no es
al·legacions.

presenten

La proposta es aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.
16.- INFORME D’ALCALDIA DE LES ACTUACIONS DUTES A TERME DURANT EL
DARRER TRIMESTRE.
Durant aquests darrers mesos aquesta Alcaldia, els serveis tecnics, brigada municipal
d’obres i serveis i personal administratiu de la nostra corporació han continuat amb la seva
tasca pel bon futur del municipi, realitzat un seguit de tramitacions, reunions, sol·licituds,
visites i dinars de treball amb direferents departaments de la Generalitat, la Diputació de
Tarragona i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

D’aquest treball realitzat durant aquests mesos en aquests moments es troben en fase
d’execució o finalitzades les següents obres.
1.- S’ha finalitzat les obres de la “Renovació de l’enllumenat públic de Belltall”, aprofitant a la
vegada per pasar el servei de distribució d’aigua potable. Tant sols queda la legalització de la
instal·lació.
2.- S’ha autoritzat per urbanisme la Torre de Telecomunicacions, aquesta setmana se’ls hi
atorgara la corresponent llicència urbanística de les obres. Sembla ser, que si tot va bé, les
obres es podrien iniciar el 4t trimestre d’aquest any i entrar en funcionament abans de
finalitzar l’exercici 2009.
3.- S’ha executat l’obra de “Obertura d’un nou vial de circumval·lació”, la qual ha estat
finalitzada i posada en funcionament el mes d’agost, dos mesos d’anterioritat a la previsió de
l’obra.
De les sol·licituds realitzades per la corporació se’ns a atorgat definitivament la
següent subvenció:
1.- Atorgament de subvenció de la Diputació de Tarragona per les obres de l’area de lleure
de la Font Voltada, per import de 15.000.-€.
2.- Atorgament de subvenció de la Diputació de Tarragona per les obres de millora del Casal
Municipal de Belltall, per import de 11.500.-€.
3.- Atorgament de subvenció de la Diputació de Tarragona pel certament cultural Passanant
Foto, per import de 3.500.-€.
4.- Atorgament de subvenció del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per les obres de
millora i arranjament de camins municipals, per import de 4.000.-€.
Durant aquests darrers mesos, la corporació ha treballat amb la preparació de la
documentació necessaria per la sol·licitud de noves subvencions. En concret, s’ha
sol·licitat o es sol·licitaran:
1.- Al Departament de Governació i Administracions Públiques, una sol·licitud de subvenció
per l’obra “Adequació del carrer principal de la Sala de Comalats”, per import de 60.000.-€
2.- Al Departament de Governació i Administracions Públiques, una sol·licitud de subvenció
per l’adquisició d’un vehicle polivalent i multifuncional.
3.- A la Diputació de Tarragona, una sol·licitud per actuacions de grups culturals de l’ecataleg.
Els membres de la corporació es donen per informats.

17.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Josep Maria Prats, li diu a l’Alcalde que ha anat a veure les obres de restauració
del cementiri de Glorieta. Que en el lloc ha vist un munt de runa i que a l’interior del cementiri
crèixen les herbes.
L’Alcalde li respon que la runa no s’ha retirat perqué d’acord amb els serveis tècnics quan hi
hagi diners cal fer un contrafort a la paret que dóna a la part sud, per tal de reforçar-la,
deixant la runa mentre com un punt de reforç. A més s’ha sol·licitat el permís el propietari del
terreny ha on s’ha de fer el contrafort, i ara ja el tenim. Pel que fa a les herbes es procedirà a
ensolfatar i a l’ajardinament.
El regidor Josep Maria Prats li comenta que cal tindre cura en el manteniment.
L’Alcalde li diu que així ho farà.
Sense cap més pregunta a realitzar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20,50 hores.

