Passanant, 3 de juny de 2014.
Sessió Ordinària
Número 03/2014

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.
L’alcaldessa excusa la presencia de la regidora Mireia Roset Chaler, per motiu personals.
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 4 DE MARÇ DE 2014, I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ, DEL DIA 29 D’ABRIL 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 4 de març de 2014.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres.
Seguidament, l’alcaldessa, sense procedir a la seva lectura doncs també s’ha adjuntat còpia
de la mateixa amb la documentació tramesa en la convocatòria, pregunta si hi ha alguna cosa
a dir per part dels regidors/es al respecte de l’acta del passat dia 29 d’abril de 2014.
Sense res a dir per part dels regidors/es, es passa a votació i és aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2014
AL 23 DE MAIG DE 2014.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 22 de
febrer de 2014 al 23 de maig de 2014.
És dóna compte dels decrets 18/2014 al 51/2014
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LIQUIDACIÓ BENS IMMOBLES DE
CARACTERISTIQUES ESPECIALS, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANA 2014,
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA 2014, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2014.

L’Alcaldessa informa del tancament dels padrons fiscals, liquidació de béns immobles de
característiques especials, impost sobre béns immobles urbana 2014, impost sobre béns
immobles rústica 2014 i impost sobre béns immobles de característiques especials 2014, i
PROPOSA:
Aprovar inicialment els següents padrons i per l’import següent:
-

LIQUIDACIÓ BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS.
Import: 19.384,01.-€, amb 1 document cobratori.

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANA 2014.
Import: 37.011,52.-€, amb 379 documents cobratoris.

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA 2014.
Import: 12.017,66.-€, amb 252 documents cobratoris.

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2014.
Import: 47.982,84.-€, amb 3 documents cobratoris.

La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

4.- ACORD DEL PLE D’INICI DE FORMULACIÓ DEL POUM.
El municipi de Passanant i Belltall no compta amb un instrument urbanístic que dugui a
terme l’ordenació urbanística integral del territori.
Aquesta funció la porta a terme el Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant,
POUM) que té per objecte:

a) classificar el sòl; amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent,
b) definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament
urbanístic;
c) definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i
establir les pautes per fer-ne el desenvolupament, i
d) determinar les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió.
Per Providència de l’Alcaldia de data 16 de maig de 2014, es va iniciar l’expedient de
redacció i aprovació d’un POUM i es va sol·licitar al secretari interventor l’emissió d’un
informe jurídic sobre la tramitació a seguir, el contingut i els objectius del POUM, i
l’elaboració d’un programa de participació ciutadana.
A l’expedient consten els informes emesos pel secretari interventor, al qual s’hi annexa el
Programa de participació ciutadana, i pels serveis tècnics municipals sobre suspensió de
llicències.
Aquest Ajuntament disposa d’un contracte de tècnic amb titulació i facultats adequades per a
la redacció del POUM.
Per tot això, PROPOSO el Ple el següent ACORD:
1r. Iniciar el procés de formulació del POUM, que inclou el procés d’avaluació ambiental
corresponent.
2n. Aprovar el Programa de participació ciutadana que recull les mesures i els moments
d’exercici d’aquest dret dels veïns.
D’acord amb el que disposa el Programa de participació ciutadana, obrir un termini de 20
dies perquè els veïns facin els suggeriments que creguin convenients (dependències de
consulta: Ajuntament i horari de consulta: de 10.00h a 13.00h), els quals, prèvia valoració
tècnica, poden tenir-se en compte a l’hora de redactar el POUM.
3r. Publicar aquest acord mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
en el taulell d’anuncis de la Seu Electrònica de la Corporació.

Fer constar que:
Contra els apartats 1r i 3r d’aquest acord, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no
qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Contra l’apartat 2n, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la
seva publicació.

La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

5.- PRECS I PREGUNTES.
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 20.04 hores.

