Passanant, 3 de març de 2009.
Sessió Ordinària
Número 03/2009

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 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 20.03 hores.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
- ORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2008.
- EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 22 DE GENER DE 2009.
- EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 17 DE FEBRER DE 2009.
A petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de desembre
de 2008.
Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per majoria absoluta, amb el vot en contra
del regidor Josep Maria Prats.
A continuació, l’Alcalde ordena al secretari que llegeixi l’acta de la sessió extraordinària del
dia 22 de gener 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 17 de febrer 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 NOVEMBRE DE
2008 AL DIA 26 DE FEBRER DE 2009.
El Secretari informa dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 27 de novembre de
2008 fins el dia 26 de febrer de 2009.
És dóna compte dels decrets 105/2008 al 119/2008 i del 1/2009 al 29/2009.
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE NOVEMBRE i
DESEMBRE DE 2008 I GENER DE 2009, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS
MATEIXOS MESOS.
L’Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de novembre i desembre
de 2008 i gener 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 NOVEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

1.672,76.-€
1514
1518
52.297,71.-€
1348
1509
16.495,98.-€
1352
1510

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

52.159,12.-€
1644
1711
42.118,43.-€
1530
1662
69.514,42.-€
1535
1693

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

1.122,55.-€
68
74
11.219,73.-€
19
67
3.079,69.-€
3
46

Els Regidors es donen per informats de la relació de factures rebudes i dels pagaments
realitzats durant aquests mesos.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
A DOMICILI, 2N. SEMESTRE 2008, I PADRÓ TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS 1R.
TIMESTRE 2009.
L’Alcalde informa del tancament del padró de subministrament d’aigua potable a domicili
segon semestre 2008, i taxes i preus públics agrupats primer trimestre 2009 i PROPOSA:
Aprovar inicialment els següents padrons i pels imports següents:
-

Subministrament d’aigua potable a domicili, segon semestre 2008. 15.925,67.-€,
amb 251 documents cobratoris.
Taxes i preus públics agrupats primer trimestre 2009. 8.697,50.-€, amb 257
documents cobratoris.

La proposta es aprovada per majoria absoluta i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats.
5.- 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 13 de febrer, s’ha emès segona acta de preus contradictoris de
l’obra “Construcció magatzem municipal”.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris, de data 13 de febrer, 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.

6.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ, NÚMERO 3 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 3 de l’obra “Construcció magatzem
municipal”, i que ascendeix a la quantitat de 9.307,35.-€.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 3 i les seves factures corresponents, de l’obra
“Construcció magatzem municipal” per import de 9.307,35.-€.
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.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT,
NÚMERO 3/2009.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 24 de febrer de 2009 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 (Adequació i millora
del cementiri municipal de Glorieta), que és urgentissím i 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
76107

CONCEPTE

IMPORT

Sub.Diputació arranjament cementiri Glorieta

20.000,00 €

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

20.000,00 €

Totals majors i/o nous ingressos:

20.000.-€

c) Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

443-61115

Adequació i millora del cementiri municipal de Glorieta

Consignació inicial

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Total despeses a finançar:

3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.

Proposta d'increment

Consignació definitiva

-

€ 20.000,00 €

20.000,00 €

-

€ 20.000,00 €

20.000,00 €

20.000.-€

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 3/2009 mitjançant la generació de
crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 20.000.-€, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost, i com d’interès general
excepcional essent immediatament executiu.
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. Donada la seva immediata
executivitat, les reclamacions que s’hi promoguin en contra s’han de substaciar dins els vuit
dies següents a la presentació, i es consideren desestimades si no s’hen notifica la resolució
al recurrent dins els termini esmentat.
3. Donar trasllat de l’expedient a la Intervenció als efectes d’incorporació en la
comptabilitat.
El Sr. Alcalde obre un torn de paraula.
El regidor Josep Maria Prats, diu que hi ha altres coses més importants a fer, com per
exemple el forn de pà de Passanant, que com a regidor de Passanant vol que les inversions
es realitzin a Passanant i que no hi veu la necessitat en aquesta obra.

L’Alcalde li diu que la subvenció està atorgada per aquesta obra i per tant es aquesta l’obra
que s’ha de fer.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.
8.- INFORMACIÓ SOBRE EL TANCAMENT DEL REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS
D’AQUEST AJUNTAMENT, EXERCICI 2008.
El secretari informa del tancament dels llibres del registre general d’entrada i sortida de
documents de l’exercici 2008.
El registre general d’entrada de documents consta de 152 fulls, amb registres numerats
del número 1/2008/1 al 1/2008/1173.
El registre general de sortida de documents consta de 50 fulls, amb registres numerats del
número 1/2008/1 al 1/2008/372.
Els regidors es donen per informats.
9.- INFORMACIÓ DE TOTES LES CONCESSIONS DE LLICÈNCIES URBANISTIQUES,
ATORGADES L’EXERCICI 2008.
Es dóna compte als membres del consistori de l’atorgament de llicències urbanístiques
durant l’exercici 2008.
Els regidors es donen per informats.
10.- PROPOSTA DE MOCIÓ XARXES D’ALCALDES PER LA PAU.
ATÈS que la iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes per la Pau, liderada
pels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki, que crea una xarxa per a la prohibició de les armes
nuclears i a favor de la pau.
ATÈS que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han expressat
formalment el seu recolzament al Programa per a promoure la solidaritat entre les ciutats en
relació a l’abolició total de les armes nuclears, amb l’objectiu de poder eliminar aquest tipus
d’armes a l’horitzó del 2020.
Donat que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa.
ATÈS l’objectiu desitjable que el Govern Català, en la mesura de les seves possibilitats, jugui
un paper actiu en l’àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi el compliment dels
compromisos acordats, especialment per part dels països que posseeixin armes nuclears.

ATÈS que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitar la
coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per a l’abolició total de les armes
nuclears. El seu principal objectiu és treballar internacionalment despertant la consciència
sobre l’abolició d’aquest tipus d’armament.
Amb els antecedents exposats, el Plenari adopta els següents:
ACORDS
PRIMER
Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a les armes nuclears i donar suport a la Xarxa
d’Alcades per la Pau.
SEGON
Dur a terme el tràmits necessaris per entrar a formar part d’Alcaldes per la Pau.
TERCER
Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin enviades per la Xarxa, per a
recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a la conscienciació de la ciutadania sobre
l’amenaça de les armes nuclears.
QUART
Animar als alcaldes i alcaldesses de la comarca i província a seguir l’exemple d’aquest
ajuntament i sumar-se als esforços de l’alcalde d’Hiroshima per acaba amb l’amenaça de les
armes nuclears.
CINQUÈ
Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern Central i a la
Xarxa d’Alcaldes per la Pau.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.
11.- INFORME D’ALCALDIA DE LES ACTUACIONS DUTES A TERME DURANT EL
DARRER TRIMESTRE.
Durant aquests darrers mesos aquesta Alcaldia i els serveis tecnics municipals han realitzat
un seguit d’actuacions, 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’aquestes actuacions a hores d’ara ja tenim resultats sobre la taula.
1.- Hem aconseguit un augment de subvenció per l’obra “Renovació de la xarxa de distribució
d’aigua de Belltall” per import de 60.000.-€.

2.- Hem aconseguit avançar la anualitat de les obres “Restauració de les restes del Castell
de Passanant” de l’anualitat 2011 a la anualitat 2009, per un import de 31.000.-€.
3.- Hem aconseguit un atorgament de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per l’obra
“Nous dipòsits de distribució i xarxa en alta” per import de 102.000.-€
4.- Hem aconseguit una subvenció per recursos ordinaris de manteniments de la Diputació
de Tarragona de 20.000.-€
De les sol·licituds realitzades per la corporació se’ns a atorgat les següents
subvencions:
1.- Programa ARTIC de la Diputació de Tarragona per la renovació de maquinaria
informàtica, un import de 3.000.-€.
2.- De la Diputació de Tarragona pel control sanitari del subministrament d’aigua de boca, un
import de 1.000.-€
3.- Del Departament de Medi Ambient, i per la redacció del Pla Director de l’Aigua, un import
de 6.000.-€
4.- Del Departament de Medi Ambient, i per l’adequació a la contaminació luminica, un import
de 4.500.-€
5.- Del Fons Estatal d’Inversió, un import de 34.000.-€
6.- Del Departament de Medi Ambient, una subvenció per millora de camins de 6.000.-€
7.- Del Departament de Treball, una subvenció per un Pla d’Ocupació, en categoria de
Dinamitzadora Turistica Municipal, per un import de 11.000.-€
8.- Per l’electrificació de la nova antena integral de telecomunicacions, una subvenció per
import de 20.000.-€
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:
1.- A la Diputació de Tarragona, una sol·licitud per la IV edició del certamen cultural dels
comalats, “Passanant Foto”, per import de 10.000.-€
2.- A la Diputació de Tarragona, una sol·licitud per les obres d’arranjament i millora de l’edifici
municipal de Belltall, per import de 12.000.-€

3.- A la Diputació de Tarragona, una sol·licitud per la compra d’un vehicle municipal, per
import de 14.000.-€
4.- A la Diputació de Tarragona, una sol·licitud per la creació d’una àrea de lleure a la Font
Voltada, per import de 18.000.-€
En quan a les obres previstes aquest exercici i propers tenim les següents:
1.- Acabament de l’enllumenat públic de Belltall, de la qual queda pendent d’executar uns
65.000.-€
2.- Acabament del magatzem municipal, 1ª. fase, del qual queda per executar un 93.000.-€
3.- Acabament de la plaça del fossar de Glorieta, de la que queda pendent d’executar un
20.000.-€
4.- Instal·lació d’una antena municipal de telecomunicacions, que donarà cobertura de banda
ampla, telefonia mobil rural, rescat i TDT, amb un import de 40.000.-€
5.- Compra de terrenys per la construcció d’un nou dipòsit municipal, per import de 19.000.-€
6.- La compra de l’Abadia de Glorieta, per import de 70.000.-€
7.- L’obertura d’un nou vial de circumval·lació de la Sala de Comalats, per import de
105.000.-€
8.- La renovació de la xarxa d’aigua de Belltall, per import de 315.000.-€
9.- L’adequació i millora del cementiri de Glorieta, per un import de 56.000.-€
10.- La construcció d’un nou dipòsit d’aigua a Belltall i xarxa en alta, per import de 270.000.-€
11.- El casal d’entitats, 2ª. Fase, per import de 157.000.-€
12.- La renovació de la xarxa de distribució d’aigua de Passanant, per import de 301.000.-€
13.- La recuperació de l’antic camí de La Pobla a Guimerà i entorn, per import de 84.000.-€
També s’està treballan amb projectes com:
Un parc natural de salut, dins el terme de Passanant i Belltall i amb sortida del poble de
Glorieta.
Un projecte de vestidors per la pista poliespoprtiva de Belltall i una altre per la de Passanant.

Ens hem adherit a la xarxa Catalunya Film Commission, que es un fons a disposició de
productors de pelicules o spots, que quan busquin un escenari determinat ens puguin veure i
decidir.
Som municipi pilot de la plataforma e-Govern de la Diputació de Tarragona per la implantació
de comunicació electrònica amb les administracions públiques.
Se’ns ha demanat ser municipi pilot de la nova plataforma de comptabilitat municipal en linea
de la Diputació de Tarragona que s’implementarà l’any 2011, perquè som un dels municipis
que presentem la documentació econòmica millor elaborada i en data.
Els regidors es donen per informats.
12.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Josep Maria Prats, sol·licita a l’Alcalde un carnet o acreditació conforme és regidor
de l’Ajuntament.
L’Alcalde li respon que es mirara que es pot fer.
El regidor Josep Maria Prats demana que apartir d’ara ens les comunicacions que se li facin
se li doni el tractament de Doctor.
L’Alcalde li diu que molt bé.
Sense cap més pregunta a realitzar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
21,10 hores.

