Passanant, 2 de setembre de 2014.
Sessió Ordinària
Número 04/2014

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.
Joaquim Torres i Martí.
M. Teresa Jové i Meda.
Mireia Roset i Chaler
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.00 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ, DEL DIA 3 DE JUNY DE 2014.
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 del passat dia 3 de juny de 2014.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 24 DE MAIG DE 2014 AL
23 D’AGOST DE 2014.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 24 de
maig de 2014 al 22 d’agost de 2014.
És dóna compte dels decrets 52/2014 al 75/2014

Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A DOMICILI, 1r.
SEMESTRE 2014.

L’Alcaldessa informa del tancament del padró fiscal de subministrament d’aigua a domicili, 1r.
semestre 2014, i PROPOSA:
Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A DOMICILI, 1r. semestre 2014.

Import: 17.457,99.-€, amb 250 documents cobratoris.
La proposta és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

4.- INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE SUBMINISTRAMENT
L’EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2014, 1r. i 2n. TRIMESTRE.

DE

INFORMACIÓ

DE

L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de
subministrament, indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre de l’any, s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa
Ordre.
Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d'informació.
Abans de l'últim dia del mes següent a l’acabament de cada trimestre de l'any , s’haurà de
remetre la següent informació:
1. L'actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries ja tramitades i / o les previstes tramitar fins a final d'any, i de les previsions
d'ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general d' Comptabilitat d'Empreses o
les seves adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris.
2. Les obligacions enfront a tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades
pressupost.
3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes
del Sistema Europeu de Comptes.

4. L'actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d’estabilitat, de la
regla de despesa i del límit del deute.
5. Un resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre, dels
ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions.
Els estats d'execució, per al mateix període, dels ingressos i despeses, per a les entitats
subjectes al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o als seus adaptacions sectorials.
6. La situació dels compromisos de despeses plurianuals i l'execució de l'annex
d'inversions i el seu finançament.
7. L'informe trimestral, regulat en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
8. Les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions de deute viva que
contindrà almenys informació relativa a:
a) Calendari i pressupost de tresoreria que contingui els seus cobraments i pagaments
mensuals per rúbriques incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria.
b) Previsió mensual d'ingressos.
c) Saldo de deute viu.
d) Impacte de les mesures d'estalvi i mesures d'ingressos previstes i calendari
previst d'impacte en pressupost.
e) Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
f) Calendari i quanties de necessitats d'endeutament.
g) Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant del exercici
corrent com dels anys anteriors.
h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.
9. Les dades d'execució previstes als apartats 1 i 2 de l'article 7, relatius a les unitats
integrants del sector Administracions Públiques de la comptabilitat nacional, així com el
nombre d'efectius referits a l'últim dia del trimestre anterior.
Així doncs, aquesta corporació va retre l’esmentada informació:
1r. Referent al 1r. trimestre de 2014, en data 2 de maig de 2014, de la qual es desprèn:

a) Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. (190,35.-€)
b) Complexi amb la regla de la despesa. (1.305,36.-€)
2n. Referent al 2n. trimestre de 2014, en data 28 de juliol de 2014, de la quales desprèn:
a) Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. (190,35.-€)
b) Complexi amb la regla de la despesa. (1.305,36.-€)
De la qual cosa s’informa els Regidors de la Corporació, d’acord amb la normativa vigent, els
quals es donen per informats.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2015.
Vist que abans del proper 30 de setembre s’ha de comunicar, a la Delegació Territorial
d’Empresa i Ocupació a Tarragona, la proposta de festes locals per l’exercici 2015,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar el calendari de festes locals 2015 de la següent manera:
Passanant, Glorieta, La Sala de Comalats i La Pobla de Ferran
12 de maig (festa de la Mare de Déu)
22 d’agost (festa major)
Belltall,
14 d’agost (festa major)
03 d’octubre (festa del Sagrat Cor)

Segon.- Comunicar el resultat als Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona.
Sense cap comentari per part dels regidors es passa a votació i és aprovada la proposta per 4
vots a favor i el vot en contra de la regidora Roset.
6.- PRECS I PREGUNTES.
La regidora Roset vol fer un seguit de preguntes: Hi ha algun titulat en parcs i jardins a la
brigada o ajuntament?
L’alcaldessa respon que l’agutzil ha fet cursos de formació efectuats per la Diputació de
Tarragona.

Regidora: Quina tècnica segueixen a l’hora de la poda dels arbres, arbustos i d’altres
plantes? Poden copa a quatre vents, tres vents, mitja copa, forma piramidal, helicoïdal o “Srs.
Tallen per la tangent” com tot, arrant de terra sense consultar a cap tècnic en jardineria?
Perquè s’han tallat els arbres de la abadia de Belltall?
Alcaldessa: A causa d’una queixa per part del mossèn els serveis tècnics varen fer una
inspecció a l’abadia i es va comprovar que les arrels estaven malmeten l’edifici, per això és va
decidir de tallar-los i es replantarà més endavant amb alguna altra varietat que no faci tanta
arrel i evitar problemes.
Regidora: Hi ha tècniques agronòmiques d’arreglar les voreres aixecades per les arrels dels
arbres sense tenir-los que tallar. (És per si es tornen a trobar amb aquesta problemàtica). I
ara com traureu les soques? O deixarem els conus allà per vida?
Alcaldessa: Ja li he dit que és retiraran les soques i es procedirà a plantar un altre tipus
d’arbre.
Regidora: La màquina d’escombrar torna ha estar espatllada? Fa dies que no la veig.
Justament va sortir al carrer quan començava l’estiu. Estiu contenta que vegin els estiuejants
que els carrers estan nets com una patena i lo competent que és la brigada, “una flor no fa
estiu”.
Alcaldessa: La màquina no esta espatllada, el problema és que a causa d’una baixa per
malaltia de llarga durada (que vostè ja coneix), hem tingut que reestructurà els serveis,
modificant el contracte de la treballadora que feia aquestes feines per tal de poder tenir
atenció al públic a les oficines municipals a diari. Quan l’auxiliar administrativa tingui l’alta
(que espero sigui el més aviat millor per ella mateixa), podrem tornar a implementar els
serveis tal i com és feien abans.
Regidora: Quants dies i quins dies tenen vacances la brigada? Perquè ha pujat gent de fora a
pintar les baranes? Teníem la brigada de vacances o és que feien una feina paral·lela? En
altres plens hi hagut comentaris que tenim una brigada molt bona, que ho fa tot i no
necessitem de ningú més. Quan va costar pintar les baranes fa dos hiverns? Heu comparat
preus? Que ens hem estalviat? Si hem estalviat us felicito, podrem anar reduint gastos, sous i
anirem economitzant al nostre municipi.
Alcaldessa: La brigada té com tot treballador un mes de vacances, que es reparteixen amb
quinze dies i quinze dies. Per exemple avui està de vacances l’agutzil, i d’aquí quinze dies hi
serà el peó de serveis.
La gent que han pintat baranes són d’un pla d’ocupació del Consell Comarcal, (ha sortit
publicat cada setmana a la Nova Conca), i han treballat una setmana a cada poble de la
comarca. A l’ajuntament el cost ha estat el material i prou.

Regidora: Evolució i avaluació anual de sous i jornades del personal de l’ajuntament durant
els darrers vuit anys. A l’agost de 2014 que cobra i quina jornada té els diferents membres de
la brigada, administrativa, secretari i alcaldessa.
Alcaldessa: Els hi farem arribar.
Regidora: Em va sorprendre molt el tema del parallamps. Quants parallamps tenen cada
poble? Quan costa el manteniment de cada un? Aproximadament el manteniment és de 180 –
190 euros. Creieu que l’ajuntament no es pot fer càrrec del manteniment dels parallamps del
seu poble? No us fa una mica de vergonya que no se’n faci càrrec l’ajuntament qui és el que
recauda els tributs de la seva gent? Reflexionem segur que alguna altra cosa similar també
passa.
Alcaldessa: Que jo sàpiga, hi ha dos parallamps a Belltall i un a Passanant. No paguem el
manteniment perquè els parallamps no són municipals. Evidentment nomes podem mantenir i
reparar el que és de titularitat municipal.
Regidora: Anteriorment, i espero ho recordeu, en un altre ple, ja vaig transmetre l’inquietud de
la gent del poble que en el consultori mèdic no funcionava prou bé el tema informàtic, i en
conseqüència a vegades hi ha dificultats i temps en obtenir l’historial mèdic i fer les receptes.
Us heu preocupat a veure el que passava? Ha vingut algun tècnic en informàtica? I que a dit?
Us heu preguntat si podia ser el routter i fer un canvi?
Alcaldessa: Suposo que us referiu al consultori de Belltall. Doncs si, ens hem preocupat, ha
vingut el tècnic informàtic a posar solucions, però vist el problema s’ha decidit contractar una
nova línea només pel consultori mèdic de Belltall.
Regidora: Com és que va romandre tancat l’ajuntament uns dies aquest estiu? Tothom fa
vacances al mateix temps?
Alcaldessa: No, ningú a fet vacances, però el divendres abans i el dilluns desprès de la festa
major de Passanant, ha estat tancat perquè el personal s’ha dedicat a darrers treballs de la
festa.
Regidora: Sra. Alcaldessa, sense ofendre, quin dia és el seu aniversari?
Alcaldessa: el 21 de febrer.
Regidora: Bé, a partir d’ara serà el 25 de juliol. Això mateix, per segon any consecutiu i sense
consultar i comunicar al poble s’ha fet el canvi de data de la Festa Major de Belltall.
Alcaldessa: Mira que bé, ara serè mig any més jove. La Festa Major de Belltall va ser
canviada a sol·licitud de la Comissió de Festes ara fa dos anys. Consta a l’acta del ple del
seu dia, aprovada per unanimitat. La gent del poble i la Comissió de Festes van mostrar la
seva satisfacció per aquest canvi que permetia que tots els habitants del municipi poguessin

participar de les diferents programacions de cada poble. Ja ho vaig explicar l’any passat i
consta a l’acta.
Regidora: Jo tant sols vec i percebo que tot i, quan dic tot és tot, és fa per què ho diu
l’ajuntament. Diu: No dono locals socials i la gent al carrer, perquè facilitat la feina a la gent,
vinga que omplin papers i sol·licituds (durant dos mesos i mig s’han demanat cinc
concessions a Passanant), anem tocant una mica més els nassos? Deixem els arbres
destrossats, tots esquinçats i el permís caducat. Tallo arbres arran de terra. No mirem com
abaixar el rebut d’aigua, la contribució de les cases el funcionament de internet al consultori
mèdic, la mala cobertura telefònica de les diferents companyies, la mala connexió amb la
TDT, no al arranjament dels carrers, restauració de la creu (demanat ja pel regidor Sr.
Joaquim Torres), no als municipis per la independència, no estelades als màstils.
Srs, perquè tants pals a les rodes? Quins interessos hi ha amagats? Perquè no fan poble? On
és la transparència, el diàleg, la comunicació? Podeu seguir regalant roses i fent tai txi... opi
per algunes persones del municipi, però alguna cosa hi ha que és fosca. I que consti cada
paraula a l’acta.
Alcaldessa: No puc estar en més desacord amb les preguntes i afirmacions que realitza.
Nosaltres treballem d’acord amb les normatives i amb l’assessorament jurídic del secretari.
S’han de complir les ordenances. Fer poble és posar banderes? Les telecomunicacions
pertany ha empreses privades, si és cert que no hem pogut aconseguir la implantació de
noves operadores però s’hi ha treballat i s’hi treballa. Pals a les rodes cap, legalitat i prou, i
sinó que us ho expliqui el secretari.
Secretari: Vec perfectament que hi ha desconeixença de que és una administració. He estat a
moltes jornades de responsabilitat patrimonial, la propera pot acompanyar-me. Jo entenc que
vostè, des de la posició de oposició no té cap responsabilitat, però si vostè tingues les
responsabilitats de l’equip de govern, el qual la responsabilitat patrimonial pot traspassar el
purament administratiu a penalitats personals, també faria ordenances i reglaments. Només
cal que miri el butlletí oficial de la província, i veurà com en pocs anys, són molts els pobles
que s’han dotat d’ordenances i reglaments, i tot per evitar tenir responsabilitats. La societat
avui és així, encara que a mi particularment i suposo que a vostè no li agradi.
Regidora Jové: Crec que s’hauria de retirar de l’acta l’acusació de mà fosca. No estic d’acord
amb aquesta imputació. Que vol dir? Em fet alguna cosa contra llei?
Regidora Roset: Mà fosca, que nomes poseu problemes i pals a les rodes. Heu partit el poble.
Alcaldessa: Jo he partit el poble?
Regidora Roset: Jo no dic que hagis estat tu, potser ve d’abans. A mi m’heu arraconat i no
m’heu donat confiança. Jo hauria treballat per l’ajuntament però no m’heu deixat. Fins i tot el
secretari va dir-me que per venir a l’ajuntament tenia que demanar dia i hora, això a una
regidora.

Regidora Jové: Mà fosca i partir el poble? Només ho traspasses a l’ajuntament? A més,
preguntaria al secretari quans projectes i iniciatives a presentat la regidora Roset amb
aquests tres anys?
Secretari: Cap. A més i ja que se m’anomena’t, voldria deixar clar que jo no li vaig dir que
tenia que demanar dia i hora, vaig dir-li que teníem que quedar amb dia i hora perquè jo no hi
sóc sempre a l’ajuntament. Crec que de la manera que ho diu distorsionà el missatge, nomes
faltaria que un regidor no pugues venir a l’ajuntament, regidors i qualsevol ciutadà.
Regidora Roset: Doncs vostè hi hauria de ser sempre. Està clar que no m’heu donat
confiança.
Alcaldessa: La mateixa confiança que vostè va donar-me el dia de pressa de possessió, que
es va votar a vostè mateixa. Pot presentar qualsevol proposta que cregui convenient, i si
s’escau l’aprovarem.

Sense cap pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de
la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.50 hores.

