Passanant, 2 de juny de 2009.
Sessió Ordinària
Número 05/2009

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.
Excusa la seva presencia per motius personals, el Regidor, 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 20.05 hores.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
- ORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2009.
- EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 11 DE MAIG DE 2009.
A petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de març de
2009.
Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per majoria absoluta, amb el vot en contra
del regidor Josep Maria Prats.
Seguidament i per ordre de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió extraordinària del
dia 11 de maig de 2009.
Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la
Corporació.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2008
AL DIA 26 DE FEBRER DE 2009.
El Secretari informa dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 27 de febrer de
2009 fins el dia 26 de maig de 2009.
És dóna compte dels decrets 30/2009 al 77/2009.
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE FEBRER, MARÇ i
ABRIL DE 2009, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de febrer, març i abril 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 FEBRER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

1.257,69.-€
405
414
26.796,20.-€
77
401
1.468,91.-€
79
134

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

46.462,78.-€
560
588
17.133,82.-€
427
556
18.572,90.-€
415
493

MES D’ABRIL
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

67.991,10.-€
749
783
19.674,59.-€
594
747
29.340,43.-€
589
683

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 IBI URBANA, RÚSTICA I BICE ANY 2009,
PADRÓ IVTM ANY 2009, FESTES LOCALS ANY 2009, I PADRÓ TAXES I PREUS
PÚBLICS AGRUPATS 2n. TIMESTRE 2009.
L’Alcalde informa del tancament del padró de IBI urbana, rústica i BICE any 2009, padró
IVTM any 2009, Festes Locals any 2009, i taxes i preus públics agrupats segon trimestre
2009 i PROPOSA:
Aprovar inicialment els següents padrons i pels imports següents:
-

IBI urbana, any 2009.
33.277,81.-€, amb 361 documents cobratoris.
- IBI rústica, any 2009.
12.018,47.-€, amb 253 documents cobratoris.
- IBI BICE, any 2009.
39.493,32.-€, amb 2 documents cobratoris.
- IVTM, any 2009.
8.404,24.-€, amb 140 documents cobratoris.
- Festes locals, any 2009.
4.603,66.-€, amb 83 documents cobratoris.
- Taxes i preus públics agrupats segon trimestre 2009.
8.597,50.-€, amb 247 documents cobratoris.
La proposta es aprovada per majoria absoluta i el vot en contra del regidor Josep Maria
Prats.
5.- INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI 2008.
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2008 s’obté, a 31 de desembre de
2008, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs

Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament

1.168.250,00 €
208.000,00 €
1.376.250,00 €
855.033,65 €
855.033,65 €
855.033,65 €
705.006,43 €
705.006,43 €
150.027,22 €

b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l'inici de l'exercici
Baixes
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l'exercici

TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

102.342,56 €
485,12 €
101.857,44 €
-

€

150.027,22.-€

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs

Pressupost inicial d'ingressos
Modificacions d'ingressos
Pressupost definitiu d'ingressos
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Devolució d'Ingressos
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

1.168.250,00 €
208.000,00 €
1.376.250,00 €
807.110,85 €
220,05 €
- €
647.295,96 €
159.594,84 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l'inici de
l'exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament al final de
l'exercici

TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

121.938,37 €
62,71 €
80.659,05 €
41.216,61 €

200.811,45.-€

2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets
reconeguts nets
(a) Operacions corrents
(b) Altres operacions no financeres
1 Total operacions no financeres
2 Actius financers
3 Passius financers
Resultat pressupostari de l'exercici
AJUSTOS
4 Credits gastats finaçats amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals
5 Desviacions negatives de finançament
6 Desviacions positives de finançament

294.891,36 €
511.999,44 €
806.890,80 €
- €
- €
806.890,80 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Obligacions
Resultat
reconegudes Ajustaments
pressupostari
netes
400.723,09 €
- 105.831,73 €
454.310,56 €
57.688,88 €
855.033,65 €
48.142,85 €
- €
- €
- €
- €
855.033,65 €
48.142,85 €
9.900,00 €
10.541,95 €
14.778,35 €

- 42.479,25 €

2.1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 30.996,09.-€, essent d’incorporació
obligatòria 16.217,74.-€ corresponents a la redacció del POUM, 4.400.-€ a l’adquisició de
mobiliari locals culturals i 10.378,35 a l’habilitació d’una àrea de lleure a la Font de la Sala.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals)

2.1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

euros
FONS LÍQUIDS (a 31 de desembre de 2008)
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Drets pendents de cobrament del pressupost d’ingressos

11.821,86

corrent
tancat

Deutors no pressupostaris
Menys cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
TOTAL D’OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Obligacions pendents de pagament del pressupost de despeses
Creditors no pressupostaris
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

corrent
tancat

211.551,50
159.594,84
41.216,61
10.740,05
222.337,51
150.027,22
72.310,29
1.035,85
7.630,02
30.996,09
- 37.590,26

2.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així
com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el
romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin
de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:

El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
7.630,02.-€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels
deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en
voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria
la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són:

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de dubtosa
cobrabilitat

Exercici actual
:
1r. any immediatament anterior
2n. any
3r. any
4t. any
5è. any
6è. anys i següents

0%
5%
10%
25%
40%
80%
100%

Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu saldo.
2.3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
CAP.
2.4. Respecte a l’estabilitat pressupostària
El pressupost general liquidat no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària de conformitat amb l’article 19 de la LGEP, posant-se de manifest una
necessitat de finançament per import de 48.142,85.-€. Tenin en compte que hi ha un pla
econòmic financer vigent, cal tornar a una situació d’equilibri financer en els termes del Pla
aprovat.
4. S’ha informat negativament sobre els pagaments i expedients administratius següents (si
és el cas): CAP.
5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les

despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats
i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts
i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:

•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP reformada per la Llei 15/2006, de 26 de
maig, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
L’article 22 de la LGEP reformada per la Llei 15/2006, de 26 de maig, estableix que les
entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19
de la Llei estaran obligades a elaborar i aprovar, en el termini dels tres mesos següents a
l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer
amb un horitzó temporal màxim de tres anys.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2008, que en termes consolidats figura a
la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Adecuar el pla economicofinancer vigent, per tal de corregir el desequilibri i poder retornar
a la situació d’equilibri financer.
3. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.

4. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Els regidors es donen per informats.

6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE L’OBRA
“Construcció magatzem municipal”.
Per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, directors
executius de l’obra, en data 19 de maig, s’ha emès quarta acta de preus contradictoris de
l’obra “Construcció magatzem municipal”.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris, de data 19 de maig, de l’obra “Construcció
magatzem municipal”.
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 tres vots a favor i el vot en contra del regidor Josep Maria Prats.

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 4 DE L’OBRA “Construcció
magatzem municipal”
Per part del serveis tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, directors
executius de l’obra, s’ha emès certificació número 4 de l’obra “Construcció magatzem
municipal”, i que ascendeix a la quantitat de 6.892,69.-€.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 4 i les seves factures corresponents, de l’obra
“Construcció magatzem municipal” per import de 6.892,69.-€.
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.
El regidor Josep Maria Prats, diu que votarà en contra perqué no sap perqué serveix.
L’Alcalde li explica que servirà per guardar tot el material municipal que ara està escampat
per diferents magatzems de particulars.
La proposta és aprovada per majoria absoluta dels membres de la corporació, amb el vot en
contra del Regidor Josep Maria Prats.

8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SOLIVELLA I PASSANANT i BELLTALL.
Acta de delimitació i atermenament del municipi amb el municipi de Solivella:
Atès que la Generalitat de Catalunya ha iniciat els treballs d’elaboració dels mapes
municipals de Catalunya,
Atès que al Ple de data 29.09.2005 es va nomenar la Comissió Municipal de delimitació, per
tal de poder realitzar el seguiment dels treballs de delimitació i atermenament del municipi de
Passanant i Belltall i els seus colindants,
Atès que en data 31.01.2006 es van reunir les Comissions de Passanant i Belltall i Solivella,
amb representants de la Generalitat de Catalunya, i es van desplaçar sobre el terreny per a
reconèixer, identificar i ubicar les fites de terme, d’acord amb la documentació realitzada pels
tècnics de la Generalitat i, en el seu cas, amb les aportacions de veïns,
Atès que en data 09.02.2006 es va procedir a la signatura per part d’ambdues Comissions de
les actes que donen conformitat i reconeixement a les fites que s’havien determinat,
D’acord amb el que contempla l’art. 33.2 del decret 244/2007 de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
decentralitzades i de les mancomunitats de municipis,
S’acorda, per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar l’acta de delimitació entre els termes de Passanant i Belltall i Solivella,
d’acord amb l’acta estesa amb data 09.02.2006.
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Solivella i a la Direcció General
d’Adminsitració Local de la Generalitat de Catalunya.

9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESMENA D’ERROR EN L’APROVACIÓ DE L’ACTA
DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES DE PASSANANT i
BELLTALL I DE CONESA, APROVADA PER LA CORPORACIÓ EN DATA 25 DE GENER
DE 2007.
Antecedents:
En data 25 de gener de 2007, el Ple de la Corporació va aprovar l’acta de delimitació entre
els termes municipals de Passanant i Belltall i Conesa, estesa en data 22 de novembre de
2006.
D’acord amb aquesta aprovació, l’ajuntament de Passanant i Belltall no donava conformitat a
la ubicació de les fites 4 i 5 i s’aprovava trametre documentació justificatoria de cal com
s’entenia la delimitació del nostre terme municipal amb el terme veí de Conesa, per tal que la
Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya emetès resolució.
En sessió de data 25 de juny de 2008, la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya, va
acorda donar com a bona la línea defensada per l’Ajuntament de Passanant i Belltall.
En sessió de data 2 d’octubre de 2008, la Comissió Jurídica Assessora, va emetre dictament
segons el qual, el procediment, argumentació aportades per l’Ajuntament de Passanant i
Belltall, i la conseqüent resolució de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya,
havien estat del tot correctes i d’acord amb les determinacions procedimentals previstes per
la legislació aplicable.
En data 18 de maig de 2009, i registre general d’entrada de documents, número 429, té
entrada escrit de la Direcció General d’Administració Local, segons el qual, s’ha detectat un
error en l’acta de delimitació estesa en data 22 de novembre de 2006 entre els termes de
Passanant i Belltall i Conesa. En el document consta que les coordenades UTM de la fita
segona són: X:353293 i Y:4598365, quan haurien de ser X:353111 i Y:4598425.
S’acorda, per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar la correcció de les coordenades UTM de la fita dos, entre els termes de
Passanant i Belltall i Conesa, donan com a resultat el següent:
- Fita 2: se situa a la Punta de l’Agulla, a uns tre cents metres del turó del mateix nom.
La línia de terme reconeguda entre la primera fita i segona és la recta compresa entre totes
dues. Les coordenades UTM són: X:353111 i Y:4598425
Segon.-Notificar el present acord a l’Ajuntament de Conesa i a la Direcció General
d’Adminsitració Local de la Generalitat de Catalunya.

10.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 70/2009, D’ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ PER L’OBRA “Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable i xarxa de
distribució en alta als nuclis de Passanant”
Antecedents:
Per Resolució MAH/1014/2008, de data 1 d’abril, es van fer públiques les bases de
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució
d’actuacions d’abastament en alta.
El Ple de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, en data 29 de maig de 2008 va aprovar la
presentació de sol·licitud per l’obra “Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable i xarxa de
distribució en alta els nuclis de Passanant”, que té un import de 232.188,81.- euros sense IVA.
En data 18 de desembre de 2008, l’Agència Catalana de l’Aigua va resoldre d’atorgament de
les emnetades subvencions, publicada mitjançant edicte de 24 de desembre de 2008.
En data 16 d’abril de 2009, i registre general d’entrada de documents, número 332, s’ha rebut
notificació de la resolució de la sol·licitud efectuada per aquesta corporació, dins les bases
esmentades, per la qual s’atorga la quantitat de 102.588,59.- euros a l’Ajuntament de
Passanant i Belltall per aquestes obres.
D’acord amb la resolució, cal comunicar-ho expressament l’acceptació de la subvenció
atorgada.
En data 8 de maig de 2009, I per Decret 70/2009, aquesta Alcaldia va resoldre:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua, per l’obra “Nou
dipòsit de subministrament d’aigua potable I xarxa de distribució en alta als nuclis de
Passanant”, per import de 102.588,59.-€.
Segon. Donar compte d’aquest decret en el primer Ple que se celebri, i per tal que sigui
ratificat per la majoria dels membres.
Tercer.- Comunicar la present resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua, en compliment de les
condicions establertes en la resolució d’atorgament.
Vist l’anterior, PROPOSO:
Primer.- Ratificar la resolució d’Alcaldia, número 70/2009, de data 8 de maig, de manera
integra i els efectes oportuns.

Segon.- Comunicar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal que l’incorporin
dins l’expedient.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.

11.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA, NÚMERO 52/2009, DE 3 D’ABRIL,
D’APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ D’AJUDES I NORMATIVA, D’APROVACIÓ DEL
PROJECTE I D’EXISTÈNCIA DE LA CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA DE L’OBRA
“Restauració de les restes del Castell de Passanant”
En data 20 de desembre de 2007, el ple de la corporació va aprovar el projecte d’obra
“Restauració de les restes del Castell de Passanant”, redactat per l’arquitecte Miquel Orellana i
Gavaldà i per import de 125.958,22.-€.
En data 31 de gener de 2008, el Ple de la Corporació va aprovar el plec de clausules
econòmico administratives particulars pel concurs de l’obra.
En data 28 de febrer de 2008, i com a conseqüència de quedar desert el concurs d’obra
esmentat, el ple de la corporació va aprovar el procediment negociat per l’adjudicació de
l’obra.
En data 27 de març de 2008, el ple de la corporació va aprovar l’adjudicació de l’obra a favor
de l’empresa Deltabat Constructora, S.L., per import de 125.958,22.-€
Es va comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques, Pla d’Obres i
Serveis, l’avançament de l’obra.
En data 19 de desembre de 2008, la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, va aprovar
l’atribució definitiva del PUOSC 2009, incloent-hi l’obra número 402, titulada “Restauració de
les restes del Castell de Passanant”.
D’acord amb aquesta atribució, correspon a aquesta corporació, dins el programa general,
anualitat 2009 i número d’obra 402, una subvenció de 30.886.-€.
D’acord amb les bases de PUOSC, RESOLC:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita, i la
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que la corporació realitzi, per tal que
sigui ratificada la seva aprovació.
Vist l’anterior, PROPOSO:

Primer.- Ratificar la resolució d’Alcaldia, número 52/2009, de data 3 d’abril, de manera integra i
els efectes oportuns.
Segon.- Comunicar el present acord als Serveis Territorial de Governació i Administracions
Públiques, per tal que l’incorporin dins l’expedient.
Els regidor Josep Maria Prats, demana a l’Alcalde, com s’ha finançat aquesta obra.
L’Alcalde, li explica que s’han obtingut dues subvencions, una de Fons Europeus, per import
de uns quaranta-set mil euros (subvenció que d’acord amb les bases precisava el compromis
municipal de posar el mateix import que el de la subvenció amb recursos propis de la
corporació), i l’altra del PUOSC d’uns trenta-un mil euros.
La proposta es aprovada per tres vots a favor i el vot en contra del regidor Josep Maria Prats.

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’AJUDES I
NORMATIVA, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I D’EXISTÈNCIA DE LA CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTARIA DE L’OBRA “Obertura d’un nou vial de circumval·lació”
En data 28 de febrer de 2008 es va aprovar definitivament el projecte d’obra “Obertura d’un
nou vial de circumval·lació”, redactat per l’arquitecte Ramon Munté i Adell.
L’obra està inclosa en el PAM 2009 i té una atribució inicial en el PUOSC 2010.
Vistes les bases d’execució del PUOSC 2008-2012, PROPOSO:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa DT, MN, per finançar l’obra “Obertura
d’un nou vial de circumval·lació”, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les
obres s’executin amb normalitat i designar com a tècnics facultatius de les obres
responsables de l’actuació a l’arquitecte Sr. Ramon Munte i Adell, número de col·legiat 59471.
Tercer.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació
s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinqué.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució
de l’actuació, així com la seva posada en servei.

Sisé.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostaria 511-61110
hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
S’aprova la proposta per majoria absoluta dels membres de la Corporació, amb el vot en
contra del Regidor Josep Maria Prats.

13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’AJUDES I
NORMATIVA, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I D’EXISTÈNCIA DE LA CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTARIA DE L’OBRA “Instal·lació estació transformadora elèctrica, per torre
de telecomunicacions”
En data 20 de desembre de 2007 es va aprovar pel Ple de la Corporació la sol·licitud
d’inclussió de l’obra “Instal·lació estació transformadora eléctrica, per torre de
telecomunicacions”, al PUOSC i al Pam 2008, d’acord amb el projecte redactat per Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.
L’obra té una atribució definitiva en el PUOSC-PAM 2008.
Vistes les bases d’execució del PUOSC 2008-2012, PROPOSO:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa DT, TL, per finançar l’obra “Instal·lació
estació transformadora eléctrica, per torre de telecomunicacions”, i la normativa aprovada per
desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les
obres s’executin amb normalitat i designar com a tècnics facultatius de les obres
responsables de l’actuació a l’arquitecte tècnic Sra. Angels Fabregat i Mur, dels serveis
tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Tercer.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació
s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinqué.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució
de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisé.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostaria 521-61100
hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’AJUDES I
NORMATIVA, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I D’EXISTÈNCIA DE LA CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTARIA DE L’OBRA “ Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable
a Belltall”
En data 29 de novembre de 2007 es va aprovar definitivament el projecte d’obra “Renovació
de la xarxa de distribució d’aigua potable a Belltall”, redactat pels serveis del SAM Enginyeria
de la Diputació de Tarragona.
En data 22 de juliol de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la atribució
definitiva del PUOSC , any 2008, en la qual està inclosa l’obra referenciada en el número
2008/352.
En data 14 de gener de 2009, i per part del Conseller de Governació i Administracions
Públiques, s’aprova l’augment de subvenció de l’obra esmentada.
Vistes les bases d’execució del PUOSC 2008-2012, PROPOSO:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa DT, PG, MN, AS, per finançar l’obra
“renovació dela xarxa de distribució d’aigua potable a Belltall”, i la normativa aprovada per
desenvolupar el Ple.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les
obres s’executin amb normalitat i designar com a tècnics facultatius de les obres
responsables de l’actuació al SAM-Engenyeria de la Diputació de Tarragona.
Tercer.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació
s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinqué.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució
de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisé.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostaria 512-61106
hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
El regidor Josep Maria Prats pregunta a l’alcalde com és que no hi ha l’aigua de Passanant.
L’Alcalde explica que em el PUOSC 2011 hi há prevista la mateixa obra que proposa aprovar
ara peró pel poble de Passanant.
S’aprova la proposta per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

15.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DE XIFRES DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS, A DATA 1 DE GENER DE 2009.
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 2009, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2008.
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 2009.
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, el Ple, ACORDA, per unanimitat dels seus membres:
1r. Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la rectificació del
Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2009, i que
contenen la formalització de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2008. Els resums
que s’aproven són els següents:
1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Població de dret a 1 de gener de 2008
Altes de l’1 de gener de 2008 a l’1 de gener de 2009
Baixes de l’1 de gener de 2008 a l’1 de gener de 2009
Variacions per error en el sexe: altes
Variacions per error en el sexe: baixes
Població de dret a 1 de gener de 2009

TOTAL
175
9
25
0
0
159

HOMES
96
7
12
0
0
91

DONES
79
2
13
0
0
68

1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Naixements
Defuncions
Canvis de residència d’un altre municipi
Canvis de residència a un altre municipi
Canvis de residència de l’estranger
Canvis de residència a l’estranger
Omissions
Inscripcions indegudes
Baixes per caducitat
TOTALS

ALTES
0

BAIXES
4

8
21
0
0
1
0
0
25

9

1.3. ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI
CONCEPTE
Canvis de domicili (entre seccions del municipi)
TOTAL

HOMES
0
0

DONES
0
0

2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de l’alta
CONCEPTE DE L’ALTA
Naixements
Canvis de residència des d’un altre municipi
Canvis de residència des de l’estranger
Omissió
Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
Variacions per error en el sexe
TOTALS

HOMES
0
0
0
0
0
0
0

DONES
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0

3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de la baixa
CONCEPTE DE LA BAIXA
HOMES
Defuncions
0
Canvis de residència a un altre municipi
0
Canvis de residència a l’estranger
0
Inscripció indeguda
0
Baixes per caducitat
0
Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
0
Variacions per error en el sexe
0
TOTAL

DONES

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2009 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.

16.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA Obertura
d’un nou vial de circumval·lació”
Antecedents
Per Decret d’Alcaldia, número 78/2009, de data 27 de maig de 2009, es va adjudicar
provisionalment el procediment negociat el procediment per a l’obra “Obertura d’un nou vial de
circumval·lació”, a l’empresa DELTABAT Constructora, S.L., pel preu de 90.745,14 euros, i
14.519,22 euros corresponents a IVA, i distribuïts amb despesa plurianual, de la següent
manera:

Despesa de 34.000,00 euros, que desglosats corresponen 29.310,34 euros al valor
estimat del contracte i 4.689,66 euros a IVA, amb càrrec a la partida núm. 511-61110 del
pressupost vigent.
Despesa de 71.264,36 euros, que desglosats corresponen 61.434,79 al valor estimat
del contracte i 9.829,57.- euros a IVA, amb càrrec a la partida núm. 511-61110 del pressupost
de l’exercici 2010.
En data 28 de maig de 2009 ha constituït la garantia definitiva i ha aportat els certificats
d’estar al corrent de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries.
Fonaments de dret:

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya.
L’acord de delegació de competències del Ple a l’Alcaldia, aprovat en sessió
extraordinaria de data 23 d’octubre de 2008.
Es proposa que el Ple de la Corporació acordi:
Primer. Adjudicar definitivament el contracte per a l’obra “Obertura d’un nou vial de
circumval·lació”, a l’empresa DELTABAT Constructora, S.L., per un import de 90.745,14
euros, i 14.519,22 euros corresponents a IVA, i distribuïts amb despesa plurianual, de la
següent manera:

Despesa de 34.000,00 euros, que desglosats corresponen 29.310,34 euros al valor
estimat del contracte i 4.689,66 euros a IVA, amb càrrec a la partida núm. 511-61110 del
pressupost vigent.
Despesa de 71.264,36 euros, que desglosats corresponen 61.434,79 al valor estimat
del contracte i 9.829,57.- euros a IVA, amb càrrec a la partida núm. 511-61110 del pressupost
de l’exercici 2010.
i amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats.

Segon. Requerir a l’empresa perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar des del
següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
Tercer. Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, Sr. Albert Bagué i Salcedo,
perquè en nom i representació d’aquest procedeixi a la signatura del corresponent contracte
administratiu.
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació.
La proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot en contra del Regidor Josep Maria
Prats.

17.- APROVACIÓ,
TRESORERIA.

SI

S’ESCAU,

DE

LA CONCERTACIÓ

D’UNA

PÒLISSA

DE

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de maig, s’inicia l’expedient per concertar una operació de
tresoreria o préstec a curt termini.
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments
ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per un
import màxim de 75.000.-€.
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la de Caixa
Tarragona, amb les condicions financeres següents:
Crèdit màxim autoritzat: 75.000.-€
Tipus d’interès i marge: Euribor + 2,30
Termini: Un any
Comissió d’obertura: 0,40
4. El secretari interventor ha emès els corresponents informes relatius a la procedència,
condicions i legalitat de l’operació que es concerta.

FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 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, per atendre necessitats transitòries de
tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.

3. Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet l’oportuna adaptació i
previsió a les bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1 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, hi és d’aplicació l’article 4.1.l de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del
Sector Públic i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a
la preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat discrecional de
l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense
cap més condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i
bona administració i economia de mitjans.
4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova
operació, és del 29% i, per tant, supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici
anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 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, l’òrgan
competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament per majoria
simple dels membres presents.
Per tant, es proposa el següent:

ACORD:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Caixa
Tarragona, per un import de 75.000.-€, que s’ha de cancel·lar en un termini màxim de 12
mesos.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Caixa Tarragona, el qual s’adjunta
com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:
Crèdit màxim autoritzat: 75.000.-€
Tipus d’interès i marge: Euribor + 2,30
Termini: Un any
Comissió d’obertura: 0,40
4. El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt termini no
resta garantit específicament.
5. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del
mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat
en el tercer punt, amb l’entitat financera Caixa Tarragona.

El regidor Josep Maria Prats pregunta a l’Alcalde quin criteri s’ha seguit per saber si és
l’entitat més barata, ja que ell creu que és cara.
L’Alcalde li respon que aquesta corporació només té compte amb Caixa Tarragona, i d’acord
amb el punt tres dels fonaments de dret la concertació és una facultat discrecional i del Ple
de la Corporació.
La proposta es aprovada per majoria absoluta amb el vot en contra del Regidor Josep Maria
Prats.

18.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 2 I ÚLTIMA DE L’OBRA
“Restauració de les restes del Castell de Passanant”
Per part de l’arquitecte Miquel Orellana i Gavalda, director executiu de l’obra, s’ha emès
certificació número 2 i última de l’obra “Restauració de les restes del Castell de Passanant”, i
que ascendeix a la quantitat de 44.380,53.-€.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 2 i última i la seva factura corresponent, de l’obra
“Restauració de les restes del Castell de Passanant” per import de 44.380,53.-€.
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.
El regidor Josep Maria Prats li diu a l’Alcalde que hi ha coses que no les aprova perqué ell
creu que els recursos s’han de destinar a les persones i per tant aquesta no és una obra
prioritaria.
L’Alcalde li respon que aquesta corporació intenta sempre acollir-se a aquelles subvencions
que poden donar resposta a millores del municipi i que qualsevol millora és en bé de les
persones.
La proposta es aprovada per majoria absoluta amb el vot en contra del Regidor Josep Maria
Prats.

19.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2010.
Vist que el proper mes d’agost s’haurà de comunicar, a la Delegació Territorial de Treball a
Tarragona, la proposta de festes locals per l’exercici 2010,

PROPOSO:
Primer.- Aprovar el calendari de festes locals 2010 de la següent manera:
Passanant,
Belltall,
Glorieta
La Sala de Comalats
La Pobla de Ferran

12 de maig (festa de la Mare de Déu)
21 d’agost (festa major)
21 d’agost (festa major)
02 d’octubre (festa del Sagrat Cor)
12 de maig
14 d’agost ( festa major)
12 de maig
21 d’agost (festa major)
12 de maig
21 d’agost (festa major)

Segon.- Comunicar el resultat als Serveis Territorials de Treball a Tarragona.
La proposta es aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.

20.- 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’han reiniciat les obres de la “Renovació de l’enllumenat públic de Belltall”, aprofitant a la
vegada per pasar el servei de distribució d’aigua potable. Es preveu finalitzar aquesta obra el
proper juliol-agost d’aquest any.
2.- S’ha tramitat la llicència urbanística de la Torre de Telecomunicacions, a exposició pública
a hores d’ara i mancan l’autorització del Departament d’Urbanisme. 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’han realitzat les obres “Acondicionament i millora del cementiri municipal de Glorieta”,
obres ja finalitzades a manca de la instal·lació de la porta i l’ajardinament.

4.- S’ha tramitat i adjudicat l’obra de “Obertura d’un nou vial de circumval·lació”, la qual es
preveu finalitzi setembre-octubre d’aquest any.
5.- Ha entrat a tramitació l’adjudicació de l’obra “Renovació de la xarxa de distribució d’aigua
potable a Belltall”, la qual s’adjudicarà el proper mes de setembre i el mateix mes s’iniciaran
les obres. La previsió de finalització març de 2010.

De les sol·licituds realitzades per la corporació se’ns a atorgat definitivament la
següent subvenció:
1.- Atrogament de subvenció de la Diputació de Tarragona per la compra de vehicle servei
municipal de subministrament d’aigua potable, per import de 14.000.-€.

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.- A la Diputació de Tarragona, una sol·licitud dins el programa PEIM per la finalització del
magatzem municipal, per import de 15.000.-€
2.- Al Departament de Medi Ambient, una sol·licitud per les obres d’arranjament camins aptes
per vehicles d’extinció d’incendis forestals, per import de 19.000.-€
3.- Al Departament de Medi Ambient, una sol·licitud per les obres “Adequació de l’enllumenat
public a la normativa de contaminació luminica”, per import de 3.000.-€
4.- Al Departament de Treball, una sol·licitud per plans d’ocupació any 2009, per import de
9.000.-€
5.- Al Departament de Medi Ambient, una sol·licitud pels danys del Bufarot del gener, per
import de 25.000.-€
6.- Al Departament de Governació i Administracions Públiques, una sol·licitud de subvenció
per l’obra “Nou dipòsit d’aigua potable a Belltall i xarxa d’alta als pobles de Passanant”, per
import de 95.000.-€

Pel que fa a nous projectes:
1.- S’ha treballat la possibilitat de dur a terme un esplai d’estiu. L’acollida inicial a esta bona i
tenim un total de quinze pre-inscrits. D’acord amb aquesta bona acollida, hem dicidit tirar
endavant aquest estiu l’anomenat “PASplaiBEL”, l’esplai d’estiu del nostre municipi.
2.- Hem concretat la instal·lació al nostre municipi d’una nova empresa. Una empresa de
construcció, que inicialment crearà un lloc de treball i que si tot va bé, en podria crear alguns
més. Manca per fer-la efectiva la tramitació administrativa municipal, i en breu termini sortira

publicada a la web municipal un anunci d’aquest lloc de treball. Si la tramitació avança el
ritme esperat podria implantar-se i començar a funcionar el proper mes de agost-setembre.
Els membres de la corporació es donen per informats.

21.- 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
21,12 hores.

