Passanant, 6 de juny de 2018.
Sessió ordinària
Número 02/2018

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i amb
l’assistència de:
Joan Fabregat i Benach.
Rosa Verdura de Juan
Joanna Jareño i Mendieta.
Ramon Ninot i Aloy
Actua de Secretari el Sr. Antoni Garcia i Jiménez, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 16.30 hores.

Abans d’entrar a l’ordre del dia estrictament, l’alcaldessa demana de poder entrar un nou punt a
l’ordre del dia per urgència, en concret el següent punt: “Aprovació del conveni entre el Consell
Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament pel Pla comarcal d’inversions en millora de
camins, any 2018.”
Per unanimitat dels membres del Ple de la corporació, és acceptada l’entrada per urgència del
punt sol·licitat per l’alcaldessa.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2018.
Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la mateixa en la
convocatòria de la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir
respecte a l’acta de la sessió ordinària de la Corporació del passat dia 21 de març de 2018.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2018 AL
31 DE MAIG DE 2018.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 5 de
març de 2018 al 31 de maig de 2018.
És dóna compte dels decrets 023/2018 al 059/2018
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RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2018
Concepte resolutiu
Resolució retorn de fiança llicència urbanística 2017/LO007 a nom de J.C.R
Inici expedient Compte General de la Corporació, exercici 2017
Ordenació de pagaments mes de març, segons relació
Sol·licitud d’assistència tècnica per a la reparació del paviment del Camí de
Passanant a Vallfogona
Sol·licitud de subvenció gestió i tractament de la qualitat d’aigua de consum
humà
Sol·licitud de subvenció per millores en consultoris mèdics locals.
Aprovació de factures rebudes el mes de març, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de març, segons relació.
Aprovació inicial projecte “Adequació i millora de la pavimentació del camí
de Passanant a Belltall. pk3 a pk6
Sol·licitud de subvenció per millores en locals culturals.
Decret d’autorització de matrimoni civil entre D.C.M. i M.S.R.
Concessió de llicència urbanística a G.S., expedient 2018-LO005
Resolució sol·licitud d’empadronament de J.A.G., registre d’entrada 214
Resolució liquidació i tancament d’expedient llicencia de lloguer LL/01-2018
a nom de J.S.S.
Sol·licitud de subvenció Diputació de Tarragona, programa PEXI 2018.
Ordenació de pagaments mes d’abril, segons relació.
Aprovació de factures rebudes el mes d’abril, segons relació
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes d’abril, segons relació
Sol·licitud de subvenció Diputació de Tarragona, programa PAM 2018
Resolució retorn de fiança llicència urbanística 2018/LO004 a nom de
J.F.B.
Concessió de llicència de lloguer a A.VV.AA. Passanant, expedient LL/022018
Resolució sol·licitud d’empadronament de T.V.F., registre d’entrada
Convocatòria Comissió Especial de Comptes
Concessió de llicència urbanística a M.N.A., expedient 2018-LO006
Ampliació de jornada auxiliar administrativa
Nomenament de Antoni Garcia i Jiménez, com a Delegat de Protecció de
Dades de l’Ajuntament.
Inici expedient modificació de crèdit 01-2018/GC
Inici expedient modificació de crèdit 02-2018/SC-CE
Aprovació expedient modificació de crèdit 01-2018/GC
Formulació Pla Econòmic i Financer
Ordenació de pagaments mes de maig, segons relació.
Concessió de llicència urbanística a M.N.A., expedient 2018-LO007
Concessió de llicència urbanística a J.F.B., expedient 2018-LO009

Núm.
056

Data
29/05
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30/05
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31/05
31/05

RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2018
Concepte resolutiu
Concessió de llicència urbanística a J.S.C., expedient 2018-LO010
Resolució adjudicació contracte menor a Ramon Rius, S.L., expedient
2018/023
Aprovació de factures rebudes el mes de maig, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de maig, segons relació.

Sense rés a dir, els regidors/es es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS DE FEBRER, MARÇ I
ABRIL DE 2018, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos de febrer, març i abril
de 2018 i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE FEBRER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

3.849,04.-€
154
156
20.605,61.-€
69
157
4.436,66.-€
79
121

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

480,60.-€
184
184
18.987,91.-€
158
661
3.466,64.-€
161
651

MES D’ABRIL
Total
ADO
20,00.-€
Entre assentaments
759
759
Total
ADOP-MP
33.341,64.-€
Entre assentaments
663
798
Total
P-MP
226,63.-€
Entre assentaments
783
785
Sense cap més comentari per part dels regidors/es, aquests es donen per informats.

4.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE
NATURALESSA URBANA, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA
RÚSTICA, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS,
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, EXERCICI 2018
L’Alcaldessa informa del tancament dels següents padrons fiscals, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA URBANA, EXERCICI 2018.

Import: 50.039,68.-€, amb 379 documents cobratoris.
2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA RÚSTICA, EXERCICI 2018.

Import: 12.819,08.-€, amb 261 documents cobratoris.
2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
IMPOST SOBRE
EXERCICI 2018.

BÉNS

IMMOBLES

DE

CARACTERÍSTIQUES

ESPECIALS,

Import: 75.325,15.-€, amb 4 documents cobratoris.
2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, EXERCICI 2018.

Import: 7.837,75.-€, amb 130 documents cobratoris.
Per unanimitat dels membres del Ple s’aprova la proposta.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL “Plànol de delimitació de les mesures de
prevenció dels incendis forestals al municipi de Passanant i Belltall”
1. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Passanant i Belltall es va adherir a la convocatòria d’assistència tècnica,
promoguda per la Diputació de Tarragona, per a la realització del plànol de delimitació de la
franja de protecció per risc d’incendi forestal segons la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les

edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Aquesta Llei preveu la realització d'un plànol de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els
envolta. La redacció i aprovació d’aquest plànol és obligació directa dels Ajuntaments per la
Llei 5/2003.
Així doncs, l'objectiu d'aquest document és l'elaboració del plànol de delimitació que ha de
identificar i determinar els subjectes obligats a la realització de la franja de protección dins el
terme municipal de Passanant i Belltall. Així com determinar les fases d'execució dels treballs
que cal efectuar per complir les obligacions establertes per l'article 3 de la Llei 5/2003, tant pel
termini en què s'han de dur a terme com de l'àmbit territorial afectat.
L’octubre de 2016, l’Alcaldessa va procedir a fer una sol·licitud d’assistència per la redacció
dels treballs per elaborar el document. Aquest projecte ha estat redactat i presentat a
l’ajuntament el passat mes de febrer de 2018.
Un cop revisat pels tècnics municipals, cal procedir a la seva aprovació.
2. FONAMENTS DE DRET
- Article 2, de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals.
- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Article 9 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Per tot això, PROPOSO:
1r. Aprovar inicialment el “Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis
forestals al municipi de Passanant i Belltall”, redactat pels serveis del SAM Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona.
2n. Sotmetre el projecte aprovat a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant
anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis
perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

3r. Sol·licitar informe a la Direcció General de Forests del DARP, enviant el document per tal
que emeti el seu informe preceptiu.
4t. Cas de haver-hi al·legacions i/o consideracions sol·licitar les esmenes corresponents a la
Diputació de Tarragona; i cas de no haver-hi procedir a la aprovació definitiva pel Ple de la
Corporació.
Els regidors, per unanimitat, aproven la proposta efectuada per l’alcaldessa.
6.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE, PAES
La Comissió Europea va posar en marxa, l’any 2008, el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de
la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i l’escalfament de la Terra.
L'Ajuntament de Passanant i Belltall es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en data 21
de novembre de 2015.
El Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en els seus territoris en més d’un 20%
fins l'any 2020, tot incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20%
del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. Així, els municipis adherits han
d’elaborar el seu inventari de les emissions de referència (IRE) i el seu Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible (PAES), amb la definició de les accions a endegar per fer realitat aquests
valors de reducció.
D’altra banda, l’Ajuntament de Passanant i Belltall també vol avançar cap a l’adaptació de la
UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi
climàtic. Per aquest motiu, el PAES del municipi fa també esment als riscos i vulnerabilitats
del municipi davant el canvi climàtic i a les accions d’adaptació.
Un cop rebut per part de la Diputació de Tarragona, el document redactat, concretament per
aquest ajuntament,
PROPOSO al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el Pla d’acció per l’Energia Sostenible del municipi de Passanant i Belltall
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona.
Per unanimitat dels membres de la Corporació, s’aprova la proposta.

7.- APROVACIÓ DEL PADRO FISCAL DE PREU PÚBLIC DE FESTES LOCALS 2018.
L’Alcaldessa informa del tancament del següent padró fiscal, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

PREUS PÚBLIC DE FESTES LOCALS 2018.

Import: 7.860,00.-€, amb 170 documents cobratoris.
Els membres del Ple de la Corporació aproven la proposta, per unanimitat.
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI, A DATA 1
DE GENER DE 2018
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2017.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes
en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest
ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2018.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència,
per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, proposo al Ple el següent ACORD:
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017. El
resum que s’aprova és el següent:

1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
CONCEPTES
Població de dret a 1 de gener de 2017
Població de dret a 1 de gener de 2018

TOTAL
150
151

HOMES
86
88

DONES
64
63

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018, que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre
de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Els regidors/es per unanimitat acorden l’aprovació de la xifra de població.
9.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST
VIGENT, NÚMERO 02-2018/SC-CE.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 24 de maig de 2018, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. L’Alcaldessa, en data 24 de maig de 2018, ha proposat les partides i els imports que s’han de
modificar.
3. El secretari interventor ha emès informes favorables.
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 refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa de referència, 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 l’article 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 per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que
formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tant, PROPOSO al Ple el següent ACORD:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 02-2018/SC-CE,
que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals del pressupost
vigent de la corporació; i excepcionalment, amb operacions de crèdit segon les particularitats
que estableix l’art.177.5 del TRLRHL, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
PARTIDA

NOM

920-62601
150-60000
150-22104
161-21400
163-21400
312-22103
171-21000
920-16200

Equips processos informació - PEXI 2018
Compra de terrenys
Vestuari

Consignació inicial Proposta increment Consignació definitiva

Elements de transport. Vehicle servei d'aigua
Elements de transport. Vehicles brigada, escombradora, camions,…

Carburants consultoris mèdics
Parcs i Jardins
Formació i perfeccionament del personal

5.579,00
5.000,00
750,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
4.000,00
200,00

€
€
€
€
€
€
€
€

20.529,00 €

TOTAL

2.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

7.579,00 €

11.000,00 €

31.529,00 €

6.000,00 €
2.250,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
700,00 €

2/ Crèdits extraordinaris:

PARTIDA

NOM

Consignació inicial Proposta increment Consignació definitiva

1532-61902 Renovació de la pavimentació del Camí de Passanant a Vallfogona
912-16205 Polissa assegurança membres corporació
TOTAL

Total finançament :

28.600,00.-€

-

€
€

15.000,00 €
2.600,00 €

15.000,00 €

-

€

17.600,00 €

17.600,00 €

2.600,00 €

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:

PARTIDA

NOM

Previsió inicial

TOTAL

Recaptat

-

€
€

-

€
€

-

€

-

€

Diferència
-

€
€

€

-

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

28.600,00.-€

3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:

PARTIDA

NOM

Consignació inicial Proposta de baixa Consignació definitiva

TOTAL

-

€
€

-

€
€

-

€

-

€

-

-

€
€

€

4/ Operació de crèdit:
Data d’aprovació

Import

Total finançament :

28.600,00.-€

2. 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.
Sense cap comentari, els membres del Ple de la Corporació, per unanimitat, aproven la
proposta presentada per l’alcaldessa.

10.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER.
ANTECEDENTS
1- Pel Decret de l’Alcaldia, número 52/2018 de data 28 de maig de 2018 s’inicia l’expedient per
a l’aprovació del pla econòmic financer, d’un any, per al compliment de la regla de la despesa.
2- La liquidació del pressupost aprovada no assoleix la regla de la despesa, per un import de 41.545,77.-€ a causa del finançament amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses
generals de 58.368,57.-€ de despeses de capital.
3- L’interventor ha emès el corresponent informe.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a
formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent.
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al
Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent disposa
de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres
mesos des de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment,
els plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa
publicitat que l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.
S’ACORDA:
1- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat
durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a l’annex.
2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
3- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta feta per l’alcaldia.

Abans de passar el darrer punt de l’ordre del dia, passarem a proposta el punt d’urgència
aprovada la seva incorporació a l’inici de la sessió.

APROVACIÓ DEL CONVENI DE ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE
BARBERÀ I L’AJUNTAMENT PEL PLA COMARCAL D’INVERSIONS EN MILLORA DE
CAMINS, ANY 2018.
En data 25 de maig de 2018, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, ha proposat a
aquest Corporació la signatura d’un conveni pel pla comarcal d’inversions en millora de
camins, any 2018.
Aquest conveni té per objecte regular la subvenció que atorga el Consell Comarcal de la
Conca de Barberà als ajuntaments de la comarca, pel pla comarcal d’inversions en millora de
camins, any 2018.
La finalitat del mateix es oferir a l’ajuntament una subvenció per a fer front a les despeses
d’inversió en millora de camins.
Vist que aquesta col·laboració és beneficiosa pel municipi i donat que aquesta corporació
cada exercici té una partida pressupostaria per aquesta inversió, part de la qual està
finançada, segons el pressupost municipal, amb aquesta subvenció que es proposa en el
conveni.
Vista la proposta de conveni, amb el seu esborrany, que consta dins l’expedient,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i
l’Ajuntament de Passanant i Belltall, pel Pla comarcal d’inversions en millora de camins,
exercici 2018.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa, 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.
Sense cap comentari, els membres del Ple de la Corporació, per unanimitat, aproven la
proposta presentada per l’alcaldessa.

11.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Ramon Ninot pregunta si el camí de Vallfogona és municipal, o qui és el
responsable del manteniment?
L’alcaldessa, Carme Amenós, respon que si, que és municipal i per tant el manteniment va a
càrrec de l’ajuntament. De fet, ja està previst començar treballs pel seu arranjament amb la
modificació pressupostària aprovada avui mateix.
Sense cap més pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre
de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 17.05 hores.

