Passanant, 3 de setembre de 2013.
Sessió Ordinària
Número 05/2013

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 4 DE JUNY DE 2013.
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.
La regidora Roset, reparteix un document a tots els membres de la corporació, i diu que vol
que consti íntegrament a l’acta. La llegeix, i diu:
“Ja fa uns quants dies, estava esperant el redactat de l’acta del pasta 4 de juny, això sí, pensant en poder-la
aprovar, però un cop arribada no ho puc fer i em sap molt de greu, per que les ganes i les bones intencions i
eren, però no he pogut, la imparcialitat del Sr secretari, no m’ho ha permès, el meu pensar es que el secretari
d’un ajuntament ha de ser neutral, ha de ser per un igual per els que governen dins la corporació, com a
l’oposició i al poble.
…i noto que no es així, que aquest Sr quan redacta un acta sempre es deixa alguna cosa, alguns comentaris,
tan sols diu en benefici dels que tenen càrrecs dins la corporació, fa unes explicacions molt favorables i
edulcorades a la Sra. Alcaldessa com p.e. aquest paràgraf.
“l’Alcaldessa li respon que queda clarament explicat la problemàtica que comporta aquestes activitats. Explica
als presents que ha estat en diverses reunions informatives que s’han fet del tema i de canvis d’impressions que
ha tingut amb diferents representants municipals d’altres corporacions que també han aprovat una moció
d’aquest tipus”……. (personalment jo no vaig escoltar que la nostra alcaldessa digues aquestes paraules….crec
que no em vaig perdre aquest capítol….)
També p.e
“de pagar no s’ha de pagar,el que son entitats del municipi. Pel que fa a normatives el mon evoluciona i
l’administració adapta els seus reglaments, ordenances i normatives a les necessitats actuals. Sempre i quan hi
hagi la sol·licitud d’utilització de l’espai per part d’alguna entitat, el local serà cedit per el seu ús…. (aquest
paràgraf està molt ben edulcorat….. )

I altres mes que podríem exposar.
La veritat es que no tinc ganes de proposar que es gravin els plens, no tinc mes ganes de rebre mails on se’m
diu que sóc un plom pesat, per si dic o no dic, dius o diem, ja fa temps que dura aquesta historia i tampoc tinc
ganes i em doldrà molt tenir que arribar al síndic de greuges.
Sr. Secretari per que en el seu redactat del acte no ens diu que la regidora Roset reafirma en que cinc persones
no poden decidir una proposta d’aquest tipus,“igual que es va fer amb els molins”??
Perquè no ens diu que quan la regidora Roset posa les disculpes sobre la taula per la desconeixença del segon
mail ella afegeix que encara hi ha un regidor que l’hi deu unes disculpes a ella i que la Sra. Alcaldessa s’ofereix
a proporcionar-li tot l’historial dels mails i avui afegeixo que així s’ha fet.
Perquè després d’haver preguntat la regidora Roset quatre o cinc vegades .... Perquè s’ha posat el doble
pany?.... vostè no ens diu que el regidor Sr Fabregat, va respondre “un altre vegada aquesta pregunta” i jo vaig
contestar que no rigués per sota el nas, es un assumpte mes seriós del que sembla.
I perquè no escriu l’únic comentari dit pel regidor Sr Torres , “jo no perdria ni un minut mes en aquest tema “.
També podria redactar que quan acabem la conversa amb la regidora Sra. Jové, (per cert llarga i interessant,
fins i tot crec amb bona entesa);es comenta de poder fer de interlocutora i jo responc que no tinc cap tipus de
problema, encara que en el dia d’avui no he rebut cap proposta.
I així... altres frases, paraules, expressions que es varen dir i no hi consten.
Aquests punts per vosaltres poden ser una tonteria, una manca de valor, per a mi són les paraules que jo vaig
dir, i no queden reflectides, són les meves respostes i defensa a les vostres paraules i per això jo les valoro i les
vull fer constar.
Per tant no puc aprovar aquesta acta.”

L’alcaldessa li comenta a la regidora que l’acta és competència del secretari de la corporació i
que no té res a dir.
La regidora Roset diu que vol que quedi reflexada clarament la seva opinió.
L’alcaldessa posa el punt a votació, i és aprovada per quatre vots a favor i el vot en contra de
la regidora Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS
D’AGOST DE 2013.

DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 28 DE MAIG AL 23

El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 28 de
maig al 23 d’agost de 2013.
És dóna compte dels decrets 66/2013 al 98/2013
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE MAIG, JUNY I JULIOL
2013, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de maig, juny i
juliol de 2013, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE MAIG
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

15.861,09.-€
1073
1132
22.256,74.-€
1001
1108
21.361,79.-€
976
1071

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

28.557,80.-€
1272
1305
23.578,05.-€
1137
1271
7.666,87.-€
1155
1209

MES DE JULIOL
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments
Els regidors es donen per informats.

39.931,09.-€
1345
1467
13.694,46.-€
1307
1444
23.605,41.-€
1311
1432

4.- APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A
DOMICILI, 1r. SEMESTRE DE 2013.
L’Alcaldessa informa del tancament del padró de subministrament d’aigua potable a domicili,
1r. semestre de 2013 i PROPOSA:
Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 1r. SEMESTRE 2013.
Import: 19.284,04.-€, amb 251 documents cobratoris.

La proposta és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la Regidora Roset.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2014.
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 2014,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar el calendari de festes locals 2014 de la següent manera:
Passanant, Glorieta, La Sala de Comalats i La Pobla de Ferran
12 de maig (festa de la Mare de Déu)
23 d’agost (festa major)
Belltall,
16 d’agost (festa major)
04 d’octubre (festa del Sagrat Cor)
Segon.- Comunicar el resultat als Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona.
La regidora Roset pregunta a l’alcaldessa si pel que fa a les dates de Belltall, han estat
consensuades amb la comissió de festes.
L’alcaldessa li respon que desprès de les manifestacions i comentaris, fets durant i en acabar
les festes majors dels nostres pobles, per la majoria de la població, inclosa la comissió de
festes, que varen afirmar que era perfecte que no hi hagi coincidència amb les dates de les
festes majors de Passanant i de Belltall, es creu idoni continua amb la diferenciació de dates.
La regidora Roset, li diu que ella tenia entès que era el penúltim cap de setmana d’agost,
abans, i que desprès no hi hagi errors que comportin tenir que tornar-ho a canviar.

L’alcaldessa respon que les dates de festes locals les marca l’ajuntament, que vist el bé que
ha anat aquest any no es creu que hagin de coincidir les dates, i per tant no i a cap error ni
esmena possible.
Passat a votació, la proposta és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.
6.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2012.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2012, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig
de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 8 de maig
de 2013. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 116,
de data 20 de maig de 2013, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Compte general de l’Ajuntament de Passanant i Belltall.
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2012, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.331.688,50.-€, un passiu de
3.331.688,50.-€ i un resultat de l’exercici amb un benefici de 46.764,96.-€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de 46.764,96.€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
424.694,09.-€, unes obligacions pendents de pagament de 257.764,61.-€, uns romanents
totals de 177.800,49.-€ i un resultat pressupostari ajustat negatiu de -43.290,91.-€.

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç,
en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
7.- PRECS I PREGUNTES.
La regidora Roset, pregunta si se li pot dir quina catalogació tenen els locals sala biblioteca i
Casal Municipal de Belltall” i, també la sala Francesc Sanfeliu Canela.
L’alcaldessa, pregunta al secretari i aquest respon que són locals d’ús públic.
La regidora Roset pregunta a l’alcaldessa, com és que en els precs i preguntes, del ple de la
corporació, no pot parlar el públic assistents. Ella recorda que anteriors alcaldes ho permetien.
L’alcaldessa li respon que això està regulat per Llei. Pregunta al secretari i aquest respon:
Que d’acord amb la normativa establerta, en els plens municipals tant sols poden parlar els
membres de la corporació, és més el públic a més de no poder participar-hi, ni tant sols poden
fer manifestacions sonores, podent desallotjar-los si incompleixen la normativa. Si bé es cert
que altres alcaldes responien preguntes del públic, això és feia un cop finalitzat i tancat l’acte
oficial del ple de la corporació i evidentment no constava en l’acta. Aquesta legislatura, a
l’aprovar el cartipàs municipal, l’alcaldessa és va dotar d’una dedicació suficient per poder
atendre qualsevol veí i així ja es va manifestar en els primers plens, que qualsevol pregunta a
l’alcaldessa els atendria personalment al despatx de l’ajuntament.
La regidora Roset, diu a l’alcaldessa que vol que sàpiga que el seu estil és signar, sempre, tot
allò que escriu, i que li sap greu el succeït a Belltall.
La regidora Jové agraeix el comentari de la regidora Roset.
L’alcaldessa també agraeix el comentari de la regidora Roset, i remarca que ningú dels
presents a assenyalat a ningú.
Sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20.14 hores.

