Passanant, 6 de juny de 2017.
Sessió ordinària
Número 03/2017

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i amb
l’assistència de:
- Joan Fabregat i Benach.
- Rosa Verdura de Juan.
- Joanna Jareño i Mendieta.
- Ramon Ninot i Aloy
Actua de Secretari el Sr. Xavier Salvadó i Vives, secretari del SAM Diputació de Tarragona,
en servei d’assistència a l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 09.35 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 7 DE MARÇ DE 2017, I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DE DATA 2 DE MAIG DE 2017.

Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la mateixa en la
convocatòria de la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir
respecte a l’acta de la sessió ordinària de la Corporació del passat dia 7 de març de 2017.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació.
A continuació, l’alcaldessa pregunta si hi ha alguna cosa a dir respecte a l’acta de la sessió
extraordinària de la Corporació, de data 2 de maig de 2017, la qual també ha estat
traspassada còpia junt amb la convocatòria del Ple a tots els assistents.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2016 AL
26 DE MAIG DE 2017.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 1 de
març de 2017 al 26 de maig de 2017.
És dóna compte dels decrets 018/2017 al 052/2017
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RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2017
Concepte resolutiu
Aprovació del plec de clàusules econòmic administratives particulars, i
licitació de l’obra “Renovació de la pavimentació de diversos camins
municipals”
Concessió de llicència de lloguers bens mobles immobles, a M.C.F.M.
expedient LL/02-2017
Resolució retorn de fiança i tancament expedient, llicencia de lloguer bens
mobles, LL-10-2016, a nom de AVVAA Passanant
Resolució retorn de fiança i tancament expedient, llicencia de lloguer bens
mobles, LL-01-2017, a nom de AVVAA Passanant
Resolució retorn de fiança i tancament expedient, llicencia de lloguer bens
mobles, LL-02-2017, a nom de M.C.F.M.
Concessió de llicència urbanística, expedient 2016/LO014, a nom de
m.S.W
Concessió de llicència urbanística, expedient 2017/LO001, a nom de
J.R.LL.
Concessió de llicència urbanística, expedient 2017/LO003, a nom de
M.A.S.M.
Inici expedient modificació de crèdit, GE/01-2017
Aprovació expedient modificació de crèdit, GE/01-2017
Inici expedient compte general de la Corporació,exercici 2016
Ordenació de pagaments, mes de març, segons relació.
Aprovació de factures rebudes el mes de març, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de març, segons relació.
Convocatòria Comissió Especial de Comptes, aprovació dictamen compte
general 2016
Concessió de llicència de lloguer a A.VV.AA. Passanant, expedient LL/032017
Inici expedient modificació de crèdit 02-2017 per mitja de romanent líquid
de tresoreria
Aprovació inicial del projecte “Nova estació de tractament d’aigua potable”
Aprovació sol·licitud de subvenció, ACA, obra “Renovació canonada
d’impulsió subministrament d’aigua potable”
Aprovació inicial del projecte “Renovació de la canonada d’impulsió per al
subministrament d’aigua potable a Passanant i Belltall”
Resolució d’aprovació de la relació classificada de les proposicions
presentades per l’adjudicació del contracte d’obres “Renovació de la
pavimentació a diversos camins municipals”
Ordenació de pagaments, mes d’abril, segons relació.
Concessió de llicència urbanística, expedient 2016/LO015, a nom de
P.M.D.
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RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2017
Concepte resolutiu
Concessió de llicència urbanística, expedient 2017/LO004, a nom de
A.M.P.
Resolució suspensió tràmit per resoldre llicència urbanística, expedient
2017/LO005, a nom de A.M.P.
Aprovació de factures rebudes el mes de maig, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de maig, segons relació.
Autorització de celebració de matrimoni civil davant l’Alcaldessa.
Resolució d’aprovació de l’adjudicació del contracte d’obres “Renovació de
la pavimentació a diversos camins municipals”
Concessió de llicència de lloguer a A.VV.AA. Passanant, expedient LL/042017
Concessió de llicència urbanística, expedient 2017/LO006, a nom de J.B.R.
Aprovació de les bases i la convocatòria d’un concurs-oposició per a la
constitució d’una borsa de treball, d’auxiliars administratius, subgrup C2
per a la provisió, amb caràcter temporal, de les possibles vacants o
substitucions que puguin sorgir al personal de l’Ajuntament
Inici expedient modificació de crèdit per generació, GC/03-2017
Concessió de llicència urbanística, expedient 2017/LO007, a nom de J.C.R.
Aprovació expedient modificació de crèdit per generació, GC/03-2017

Sense rés a dir, els regidors/es es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS DE GENER, FEBRER,
MARÇ I ABRIL 2017, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS
MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos de gener, febrer,
març i abril de 2017, i dels pagaments realitzats en els mateixos mesos.
S’ha adjuntat la relació en la documentació, i de la mateixa es desprenen les següents
dades econòmiques:
MES DE GENER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

800,86.-€
025
058
14.915,62.-€
006
062
6.785,98.-€
004
055

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

4.634,62.-€
144
157
28.349,21.-€
069
554
1.944,13.-€
076
546

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

2.042,48.-€
617
691
43.981,40.-€
556
692
62.676,74.-€
557
690

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

4.452,85.-€
743
754
7.263,64.-€
696
764
1.467,76.-€
706
731

Sense cap més comentari per part dels regidors/es, aquests es donen per informats.

4.- APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE FESTES LOCALS 2017.
L’Alcaldessa informa del tancament del següent padró fiscal, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
TAXES FESTES LOCALS 2017.
Import: 7.860,00.-€, amb 170 documents cobratoris.
El regidor Sr. Ramon Ninot pregunta si el pagament, per part dels veïns, d’aquest padró és
obligatori o té caràcter voluntari així com, quin el destí dels diners recaptats.

L’alcaldessa, l’informa que, que és un padró de pagament voluntari per part dels veïns, per la
qual cosa no existirà derivacions en executiva. Respecte als destí dels diners recaptats, seran
la totalitat de les festes que es celebrin durant el 2017, d’acord amb el calendari de festes
aprovat per aquest mateix Ple.
La proposta es passa a votació, i és aprovada per unanimitat dels membres del Ple.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ,
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DE LA DISSOLUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA
INTERVENCIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROCAFORT DE QUERALT, L’AJUNTAMENT
DE PASSANANT I BELLTALL I, L’AJUNTAMENT DE FORÈS, I LA NOVA CONSTITUCIÓ I
ELS SEUS ESTATUTS ENTRE L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL I,
L’AJUNTAMENT DE FORÈS.
Vist que des del 9 de març de 1979 hi ha constituïda una agrupació entre l’ajuntament de
Rocafort de Queralt, l’ajuntament de Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès (tots ells a la
comarca de la Conca de Barberà) per al manteniment en comú d’un lloc de treball de
secretaria intervenció.
Aquesta agrupació i el seu lloc de treball, havien estat sense dotar-se des de l’any 1994 fins
aquest any 2016. Desprès d’uns mesos de funcionament, hem pogut constatar que la gestió
d’aquesta agrupació amb els estatuts aprovats en el seu dia, no poden donar solució a les
necessitats i estructura de gestió que actualment té la nostra corporació.
Vist l’anterior, es considera necessària la dissolució de l’agrupació per motius de gestió,
tècnics, objectius i econòmics, fonamentat amb l’interès general, conveniència i oportunitat de
la dissolució de l’agrupació proposada, i creant una nova agrupació entre l’ajuntament de
Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès.
Ja s’ha redactat i consensuat l’esborrany dels estatuts que regiran la nova agrupació entre
l’ajuntament de Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès.
Vist que, a l’actualitat, el volum de serveis de l’ajuntament de Passanant i Belltall i, de
l’ajuntament de Forès, i els recursos propis, d’ambdós, són suficients per sostenir la plaça de
secretaria intervenció en una nova agrupació, d’acord amb el certificat de l’import a què
ascendeixen els recursos ordinaris del Pressupost General de la Corporació en vigor, emès
pel secretari interventor, de data 30 de maig de 2017, en el qual es diu que l’import de
recursos ordinaris ascendeix a 456.650.-€.
Vist l’informe de la secretaria intervenció de la Corporació, sobre el procediment aplicable per
dur a terme la dissolució de l’agrupació dels tres municipis, de data 30 de maig de 2017.

Atès que, segons disposa l’article 3 i la disposició addicional segona del Reial Decret
1732/1994, de 29 de juliol, sobre Provisió de Llocs de Treball Reservats a Funcionaris amb
Habilitació de Caràcter Nacional, correspon a la Generalitat de Catalunya acordar la
constitució i dissolució d’agrupacions d’Entitats locals, dins del seu àmbit territorial, i estableix
que el procediment podrà iniciar.-se mitjançant acord de les entitats locals afectades.
D’acord amb tot l’exposat i vistos els articles 3 i la disposició addicional segona del Reial
Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre Provisió de Llocs de Treball Reservats a Funcionaris
amb Habilitació de Caràcter Nacional, i 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, es proposa al Ple
de la Corporació l’aprovació del següent,
ACORD:
Primer.- Aprovar la memòria justificativa de la dissolució de l’agrupació del lloc de treball de
secretaria intervenció entre l’ajuntament de Rocafort de Queralt, l’ajuntament de Passanant i
Belltall i, l’ajuntament de Forès, acordada el 9 de març de 1979.
Segon.- Remetre aquest acord a l’ajuntament de Rocafort de Queralt, convidant-lo a prendre
respectiu acord per la dissolució de l’agrupació de secretaria intervenció entre l’ajuntament de
Rocafort de Queralt, l’ajuntament de Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès, acordada el
9 de març de 1979.
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona i al Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
l’emissió de l’informe previ d’acord amb el que disposa l’article 3 del RD 1732/1994.
Quart.- Aprovar els estatuts que regiran la creació de la nova agrupació, que consta dins
l’expedient.
Cinquè.- Proposar la classificació del lloc de Secretaria Intervenció de l’ajuntament de
Passanant i Belltall, A1 – 21, d’acord amb els percentatges resultants dels Estatuts de la nova
agrupació, entre aquest ajuntament i l’ajuntament de Forès.
Sisè.- Un cop es disposi de tots els informes i acords, sol·licitar al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la
dissolució de l’agrupació del lloc de treball de secretaria intervenció entre l’ajuntament de
Rocafort de Queralt, l’ajuntament de Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès, en la seva
condició d’òrgan competent per la tramitació i resolució d’aquest expedient.
Setè.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya que, un cop acordada la dissolució de l’agrupació del lloc de treball
de secretaria intervenció entre l’ajuntament de Rocafort de Queralt, l’ajuntament de
Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès, procedeixi a l’aprovació de la nova agrupació i els
seus estatuts, entre l’ajuntament de Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès.

Vuitè.- Notificar aquests acords al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
Novè.- Facultar a l’alcaldessa, en nom i representació de la Corporació, per a la signatura de
tots els documents públics i/o privats que siguin necessaris per a la tramitació i execució dels
acords anteriors.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta feta per l’alcaldia.
6.- PRECS I PREGUNTES.
El senyor Ramon Ninot i Aloy, regidor, pregunta, com estan les tasques de neteja dels camins
i concretament, en relació a la tala d’arbres, si s’han produït queixes de veïns degut a que
s’hagin talat arbres que potser no calia.
La senyora M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa, contesta que, efectivament, hi va haver
alguna queixa amb motiu de la tala d’arbres, i és per aquest motiu que es va parlar amb els
encarregats de la neteja dels camins i amb els Agents Forestals, per evitar cap mena de
conflicte. Actualment continuen els treballs de neteja i no s’ha posat en coneixement de
l’ajuntament cap altra queixa per aquest motiu.
Sense cap més pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre
de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 09.47 hores.

