Passanant, 2 de desembre de 2008.
Sessió Ordinària
Número 09/2008

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 Miró i Amenos.
Josep Maria Prats i Domènech.
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 DEL DIA 10 DE SETEMBRE, EXTRAORDINARIA DEL DIA 23 DE
SETEMBRE I EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2008.
No es fa lectura de les actes anteriors esmentades, ja que dins la documentació de la
convocatòria del Ple de la Corporació s’hi va adjuntar còpia de les mateixes.
El Sr. Alcalde les passa a votació i són aprovades en l’excepció de l’abstenció feta pel regidor
Josep Maria Prats referent a l’acta del Ple ordinari de la corporació del dia 10 de setembre ja
que ell no hi va ser present.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 31 D’AGOST DE 2008 AL
DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2008.
El Secretari informa dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 31 d’agost fins el dia
26 de novembre de 2008.
És dóna compte dels decrets 70/2008 al 104/2008.
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE SETEMBRE I
OCTUBRE DE 2008, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS
MESOS.
L’Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de setembre i octubre de
2008, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.

S’adjuntat relació en la documentació subministrada als Regidors, i segons la mateixa es
despren:
MES DE SETEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

16.563,69.-€
1212
1238
33.129,19.-€
1121
1244
88.924,10.-€
1119
1239

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

19.266,71.-€
1323
1343
14.350,82.-€
1245
1347
4.835,40.-€
1274
1344

Els Regidors es donen per informats de la relació de factures rebudes i dels pagaments
realitzats durant aquests mesos.
4.- INFORMACIÓ PERIÓDICA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PRESSUPOST A
DATA 31 D’OCTUBRE DE 2008.
L’Alcalde informa de la situació i evolució del pressupost d’ingressos i del de despeses a
nivell de capitols, a data 31 d’octubre, i que és la següent:

Els Regidors es donen per informats de l’estat actual del pressupost.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT,
NÚMERO 3, QUE AFECTA AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2008.
Expedient número 3/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de novembre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallaran a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions
vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense pertorbació
del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
433-61102 Ampliació enllumenat public de Belltall
453-61103 Adequació restes del Castell de Passanant
512-61106 Renovació xarxa d'aigua Belltall
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Total baixes de crèdits:

Consignació inicial Proposta de baixa Consignació definitiva

178.500,00 € 13.300,00 € 165.200,00 €
126.000,00 € 35.000,00 €

91.000,00 €
315.350,00 € 30.000,00 € 285.350,00 €
619.850,00 € 78.300,00 € 541.550,00 €

78.300.-€

Consignació de despeses amb crèdits en alta
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
011-31002 Interessos polissa tresoreria
121-22000 Material d'oficina
121-22100 Subministraments Casa de la Vila

Consignació inicial Proposta d'alta Consignació definitiva

-

€ 2.500,00 €

2.500,00 €

3.000,00 € 2.500,00 €

5.500,00 €

2.500,00 € 1.000,00 €

3.500,00 €

121-22200 Comunicacions telefòniques
3.500,00 €
121-22601 Atencions protocolaries i representatives
2.000,00 €
121-61108 Porticons edifici casa de la vila
15.000,00 €
121-62600 Compra telèfon mòbil
- €
313-16000 Seguretat Social
22.000,00 €
431-212 Reparació edificis de serveis
2.500,00 €
431-22100 Subministraments edificis de serveis
5.500,00 €
431-22603 Despeses jurídiques i naturals
500,00 €
432-13100 Retribucions peó de manteniment i serveis
8.400,00 €
433-21300 Reparació enllumenat públic
1.500,00 €
433-22100 Subministraments enllumenat públic
4.500,00 €
441-21300 Reparació xarxa de sanejament
750,00 €
442-465 Conveni C.C. escombreries
21.000,00 €
451-22607 Festes, tradicions i activitats culturals
42.400,00 €
511-210 Reparació vies públiques
1.500,00 €
512-21300 Reparació xarxa abastament i distribucio aigua
6.000,00 €
512-22100 Subministraments instal·lacions d'aigua
3.000,00 €
911-46500 Trasnferencia FCLC supramunicipal
- €
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
145.550,00 €

Total altes de crèdits:

1.500,00 €
6.000,00 €
2.200,00 €
1.000,00 €
3.500,00 €
3.000,00 €
3.500,00 €
1.500,00 €
1.600,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
6.500,00 €
15.000,00 €

3.000,00 €
8.000,00 €
2.000,00 €
6.500,00 €
78.300,00 €

5.000,00 €
8.000,00 €
17.200,00 €
1.000,00 €
25.500,00 €
5.500,00 €
9.000,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
4.000,00 €
7.500,00 €
2.750,00 €
27.500,00 €
57.400,00 €
4.500,00 €
14.000,00 €
5.000,00 €
6.500,00 €
223.850,00 €

78.300.-€

4. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o
altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap
minoració com a resultat de transferències anteriors.

3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 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 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, PROPOSO:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit, número 3/2008, per mitjà de transferències
de crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
partides que s'han indicat
El Sr. Alcalde obre un torn de paraula.
El regidor Josep Maria Prats, diu que el seu vot serà en contra perqué, no ha participat en la
confecció del pressupost i perqué hi veu massa modificacions i massa importants. Aixó no vol
dir altra cosa que el pressupost està mal fet. Afirma que les inversions no s’han fet i destaca
un seguit de partides amb els percentatges de variació, reafirmant-se en que, qui ha fet el
pressupost no ha fet bé la feina. Diu que és escandalòs que hagi augmentat un 35% les
festes i un 300% les atencions protocolaries.
El Sr. Alcalde li respon que l’augment de despeses de protocol es veuran reflectides amb les
subvencions que s’han aconseguit pel proper exercici 2009, a través del treball i les visites
realitzades, totes elles per fer front a inversions municipals. Tanmateix, qualsevol que
l’escoltes podria pensar-se que estem parlan de molts diners, no obstant quan els imports
són com en aquest cas reduïts, aquests grans percentatges mencionats, continuen responen
a imports petits.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i un en contra.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT,
NÚMERO 4, QUE AFECTA AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2008.
Expedient número 4/2008, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de despesa
mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de novembre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos no
tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació (construcció nova
bàscula municipal, redacció i direcció de projectes tècnics), que no poden demorar-se fins al
següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar per mitjà de a/:
a/ Aportacions o compromisos ferms d’aportació
b/ Alienació de béns
c/ Nous ingressos no tributaris originats pel servei .
d/ Reemborsament de préstecs
e/ Reintegrament de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent
La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament:
a) Per prestació de serveis i reemborsaments de préstecs.
Nous ingressos no tributaris conseqüència del servei , que requereixin el reconeixement del
dret, però en els quals la disponibilitat del crèdit resti supeditada a l’efectiva recaptació.

Número
(nota 2)

Partida

Nom

Previsió
inicial

Recaptat

Diferència

b) Per aportacions o compromisos ferms d’aportació i per alienació de béns
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o
l’existència formal del compromís ferm d’aportació.

PARTIDES D'INGRÉS
PARTIDA
75508

CONCEPTE

Sub.Generalitat PDR bàscula municipal
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Totals majors i/o nous ingressos:

c) Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos

IMPORT
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000.-€

PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
531-62300 Construcció nova bàscula municipal
432-22706 Redacció i direcció de projectes tècnics
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Consignació inicial

Proposta d'increment

33.275,00 € 37.000,00 €
14.000,00 € 8.000,00 €
47.275,00 € 45.000,00 €

Total despeses a finançar:

Consignació definitiva

70.275,00 €
22.000,00 €
92.275,00 €

45.000.-€

3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/90, poden
generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que
reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les
operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP 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, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació de
desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini.
Per tot això, PROPOSO:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 4/2008 mitjançant la generació de
crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un

import de 45.000.-€, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamancions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s’han indicat.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER
L’EXERCICI 2009.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2009.
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
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; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2009, el qual, resumit per
capítols, és el següent:

EST AT DE LES DESPESES

CAPITOLS

D ENO M INAC IÓ

ESTAT D ELS IN G R ESSO S

EU RO S

CAPITOLS

A) O PER ACIO NS C O R RENT S

D ENO M INAC IÓ

EU RO S

A) O PER ACIO NS C O R RENT S

I

Despeses de personal

140.450,00 €

I

Im postos directes

75.650,00 €

II

Despeses béns corrents i serveis

107.100,00 €

II

Im postos indirectes

15.000,00 €

III

Despeses financeres

9.400,00 €

III

Taxes i altres ingressos

81.000,00 €

IV

Transferències corrents

32.050,00 €

IV

Transferències corrents

166.850,00 €

V

Ingressos patrim onials

B) O PERAC IO NS D E CAPIT AL
VI

Inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII
IX

Actius financers
Passius financers

TO TAL PRESSU PO ST DE D ESSPESES

13.050,00 €

B) O PERAC IO N S DE CAPIT AL
673.000,00 €

VI

Alineació d’inversions reals

-

€

-

€

VII

Transferències de capital

-

€

VIII

Actius finencers

-

€

Passius financers

-

€

8.250,00 €
970.250,00 €

IX

T O T AL PRESSUPO ST D’IN G R ESSO S

618.700,00 €

970.250,00 €

2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en
el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i l’article 169 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.
El Sr. Alcalde obre un torn de paraula.
El regidor Josep Maria Prats, diu que el seu vot serà en contra perqué, creu que està tan mal
fet com el d’aquest exercici 2008, i per tant s’hauran de fer massa modificacions. Diu que és
un pressupost clarament fictici i nomès es basa en fer-lo quadrar. Pugen clarament les
despeses corrents i cau un 50% la inversió.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor, amb el vot en contra del regidor Josep M.
Prats.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2009.
Vistes les diferents alternatives donades per BASE – Gestió d’Ingressos Locals, referent a
les dades de cobrament dels diferents padrons d’impostos i taxes municipals per l’erxercici
2009.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar per al proper exercici 2009 el següent calendari fiscal, amb els següents
periòdes de cobrament voluntari per a cada concepte segons la relació següent:
Núm.
concepte

Concepte

100

TAXES I PREUS PUBLICS

600
500
501
960

IMP.VEHICLES TRAC.ME
IBI URBA
IBI RUSTICA
FESTES LOCALS

100

TAXES I PREUS PUBLICS

010

IAE

800

SUBMINIST. D'AIGUA

100

TAXES I PREUS PUBLICS

100

TAXES I PREUS PUBLICS

800

SUBMINIST. D'AIGUA

Periòde
01/01/2009
31/03/2009
anual
anual
anual
anual
01/04/2009
30/06/2009
anual
01/01/2009
30/06/2009
01/07/2009
30/09/2009
01/10/2009
31/12/2009
01/07/2009
31/12/2009

Periòde de
voluntaria
30/01/2009-30/03/2009
27/03/2009-29/05/2009
30/04/2009-30/06/2009
30/04/2009-30/06/2009
30/04/2009-30/06/2009
30/042009-30/06/2009
30/07/2009-30/09/2009
30/07/2009-30/09/2009
30/09/2009-30/11/2009
30/10/2009-30/12/2009
24/12/2009-26/02/2010

Segon.- Comunicar el present acord a BASE – Gestió d’Ingressos Locals.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats.
9.- APROVACIÓ 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 24 de novembre, s’ha emès segona acta de preus contradictoris
de l’obra “Construcció magatzem municipal”.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris, de data 24 de novembre, 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 quatre vots a favor i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats.
10.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ, NÚMERO 2 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 2 de l’obra “Construcció magatzem
municipal”, i que ascendeix a la quantitat de 37.985,91.-€.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 2 i les seves factures corresponents, de l’obra
“Construcció magatzem municipal” per import de 37.985,91.-€.
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 quatre vots a favor i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats.
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS D’UN TERRENY
MUNICIPAL A FAVOR DEL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
ANTECEDENTS:
1. L'ajuntament de Passanant, és propietari de la finca de 150m2, situada al poligon 5, parcela 69
del terme municipal, i inscrita en el Registre de la propietat de Montblanc, llibre de Passanant,
tomo 1445, llibre 45, foli 205, finca 2113, inscripció 1a., des del dia 18 de setembre de 2008,
qualificada com a bé patrimonial.
2. Aquesta finca va ser adquirida per expropiació forçosa de mutuo acord, amb la finalitat de
construir-hi una infraestructura de telecomunicacions.

3. D’acord amb el decret d’Alcaldia, i la documentació obrant en l’expedient, ha sol·licitat conveni
de cessió d’ús, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
de Catalunya, per construir-hi una infraestructura de telecomunicacions.
4. El secretari en data 28 d’octubre, ha emès informe sobre la legislació aplicable i l'adequació a
aquesta a la proposta de resolució, favorable.
5. En el BOPT número 257, de data 6 de novembre, s’ha publicat anunci d’informació pública de
l’esmentat expedient , el qual finalitza el proper dia 9 de desembre inclòs.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable ve determinada en els articles 49, 50, 51 i 52 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i els articles 211 i 212 del
DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar el conveni d’autorització i cessió d’ús de l’Ajuntament de Passanant i Belltall al
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a
la construcció d’una infraestructura de telecomunicacions.
Segon.- Supeditar l’anterior punt, a la finalització del termini per presentació d’observacions i
d’al·legacions, que d’acord amb la Llei finalitza el proper dia 9 de desembre de 2008. Cas de no
presentar-se al·legacions o reclamacions a la cessió en aquest termini, i amb el certificat emès
pel secretari de la corporació que doni fe d’aquest fet, l’anterior punt serà jurídicament efectiu, en
cas que se’n presentin, caldrà un nou acord plenari.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, a signar tota la
documentació necessaria per donar compliment al present acord.
Quart.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Administracions Públiques.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
12.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Josep Maria Prats, pregunta que es pensa fer perqué la gent es quedi al poble i no
marxi? I afirma que amb els càrregues impositives d’aquest ajuntament la gent ha de marxar.
L’Alcalde li respon que els augments de tarifes venen donades per augments en el servei que
presten tercers, com es es cas del Consell Comarcal per la recollida d’escombreries.

El regidor Josep Espinach afirma que en aquest ajuntament s’inverteix de l’ordre de 1,5
milions d’euros cada legislatura. En xifres rodones uns quinze mil euros per habitant. Que si
aixó ho traspasem a pobles de les rodalies, com pot ser un Solivella, aquests haurien
d’invertir 9 milions d’euros, i si la comparativa la fem amb Guimerà, aquest haurien d’invertir
3’75 milions d’euros. No cal ser gaire espavilat per veure que en proporció, en aquest
municipi és dels que més d’inverteix de tots els pobles de la rodalia, i aixó no és rés més que
la feina ben feta del consistori i tots els tecnics que en aquest hi treballen.
El regidor Josep Maria Prats diu que les inversions que s’han fet moltes d’elles són per fer
ostentació, com per exemple aquesta Casa de la Vila.
L’Alcalde li pregunta si creu de veritat que la Casa de la Vila és una obra per fer ostentació.
El regidor Josep Maria Prats diu que ja voldria saber els diners que va costar al poble.
L’Alcalde demana al secretari si el pot informar. El secretari li diu que en numeros rodons,
aquesta Casa de la Vila, totalment acabada i moblada, va costar uns seixanta milions de les
antigues pessetes, dels quals cinquanta-sis va ser subvencions.
El regidor Josep Maria Prats pregunta a l’Alcalde que si es pensa invertir algun diner al
Fonoll.
L’Alcalde li respon que quan el Fonoll hagi regularitzat i posat dins la norma tot el construït
sense cap autorització, llavors podrà optar a les inversions que li pertoquin.
Sense cap més pregunta a realitzar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20,47 hores.

