Passanant, 22 d’abril de 2016.
Sessió extraordinària
Número 03/2016

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, 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.
Joanna Jareño i Mendieta.
Excusa la seva presència la regidora M. Rosa Verdura de Juan per motius personals.
No assisteix, tot i ser convocat per prendre possessió del càrrec, el Sr. Ramon Ninot i Aloy.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 10.00 hores.

1.- ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC I PRESSA DE POSSESSIÓ DE REGIDOR, DEL SR.
RAMON NINOT I ALOY.
Aquest punt queda sense tràmit ja que el sr. Ramon Ninot i Aloy no s’ha presentat a l’acte, ni
tampoc a presentat les declaracions de béns i patrimoni prèvies a l’acta de pressa de
possessió.

2.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES.
Aquest punt no s’escau tramitar-lo perquè no ha pres possessió del seu càrrec, el Sr. Ramon
Ninot i Aloy.

3.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS
2n TRIMESTRE DE 2016, IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2016,
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA URBANA 2016, IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA RÚSTICA 2016 I, IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2016.

L’Alcaldessa informa del tancament dels següents padrons fiscals, i PROPOSA:

1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 2n TRIMESTRE 2016.

Import: 10.382,50.-€, amb 241 documents cobratoris.
2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2016.

Import: 9.305,22.-€, amb 150 documents cobratoris.
3r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA URBANA 2016.

Import: 44.869,70.-€, amb 380 documents cobratoris.
4t. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA RÚSTICA 2016.

Import: 12.019,21.-€, amb 258 documents cobratoris.
5è. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2016.

Import: 72.250,69.-€, amb 4 documents cobratoris.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació s’aprova la proposta efectuada per
l’Alcaldessa.

4.- INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE SUBMINISTRAMENT
L’EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015, 4t. TRIMESTRE.

DE

INFORMACIÓ

DE

L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de
subministrament, indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre de l’any, s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa
Ordre.
Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d'informació.

Abans de l'últim dia del mes següent a l’acabament de cada trimestre de l'any , s’haurà de
remetre la següent informació:
1. L'actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries ja tramitades i / o les previstes tramitar fins a final d'any, i de les previsions
d'ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general d' Comptabilitat d'Empreses o
les seves adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris.
2. Les obligacions enfront a tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades
pressupost.
3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes
del Sistema Europeu de Comptes.
4. L'actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d’estabilitat, de la
regla de despesa i del límit del deute.
5. Un resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre, dels
ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions.
Els estats d'execució, per al mateix període, dels ingressos i despeses, per a les entitats
subjectes al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o als seus adaptacions sectorials.
6. La situació dels compromisos de despeses plurianuals i l'execució de l'annex
d'inversions i el seu finançament.
7. L'informe trimestral, regulat en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
8. Les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions de deute viva que
contindrà almenys informació relativa a:
a) Calendari i pressupost de tresoreria que contingui els seus cobraments i pagaments
mensuals per rúbriques incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria.
b) Previsió mensual d'ingressos.
c) Saldo de deute viu.
d) Impacte de les mesures d'estalvi i mesures d'ingressos previstes i calendari
previst d'impacte en pressupost.

e) Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
f) Calendari i quanties de necessitats d'endeutament.
g) Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant del exercici
corrent com dels anys anteriors.
h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.
9. Les dades d'execució previstes als apartats 1 i 2 de l'article 7, relatius a les unitats
integrants del sector Administracions Públiques de la comptabilitat nacional, així com el
nombre d'efectius referits a l'últim dia del trimestre anterior.
Així doncs, aquesta corporació va retre l’esmentada informació:
1r. Referent al 4t. trimestre de 2015, en data 26 de gener de 2016, de la qual es desprèn:
a) Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. (62.433,49.-€)
b) Complexi amb la regla de la despesa. (1.369,80.-€)
De la qual cosa s’informa els Regidors de la Corporació, d’acord amb la normativa vigent.
Els membres del Ple de la Corporació, es donen per informats.

5.- INFORMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 37/2016, D’APROVACIÓ
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2017-2019.

DEL

PLA

1. ANTECEDENTS
En data 3 de març de 2016, s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute
públic i la regla de la despesa.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de
la despesa.

2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant
la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris
a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.
3. RESOLC:
3.1.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord amb el
següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

LIQUIDACIÓ
2015
212.004
4.395
83.531
154.194
13.839
467.963
0
96.205
96.205
0
0
0
564.168

PREV LIQ
2016
179.000
5.000
87.150
151.400
16.100
438.650
0
428.100
428.100
0
0
0
866.750

PREVISIÓ
2017
179.000
5.000
87.150
151.500
16.100
438.750
0
147.000
147.000
0
0
0
585.750

PREVISIÓ
2018
179.000
5.000
87.150
152.500
16.100
439.750
0
197.000
197.000
0
0
0
636.750

PREVISIÓ
2019
179.000
5.000
87.150
153.500
16.100
440.750
0
147.000
147.000
0
0
0
587.750

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2015
139.847
206.641
8.945
37.031
0
392.464
111.831
0
111.831
0
8.231
8.231
512.526

2016
151.100
215.700
6.850
36.250
0
409.900
448.600
0
448.600
0
57.614
57.614
916.114

2017
151.100
215.700
6.500
37.000
0
410.300
150.000
0
150.000
0
0
0
560.300

2018
151.100
215.700
6.250
38.000
0
411.050
200.000
0
200.000
0
0
0
611.050

2019
151.100
215.700
6.000
39.000
0
411.800
150.000
0
150.000
0
0
0
561.800

2015
51.642,50

2016
-49.363,50

2017
25.450,00

2018
25.700,00

2019
25.950,00

70.497,21

49.363,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122.139,71

0,00

25.450,00

25.700,00

25.950,00

Resultat pressupostari
+Crèdits gastats finançats
amb romanent de
tresor.desp.grals.
+Desviacions de
finançament negatives de
l'exercici
-Desviacions de
finançament positives de
l'exercici
Resultat pressupostari
ajustat

3.2.- Trametre, abans del 14 de març, el pla pressupostari a mig termini (període 2017-2019)
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla
pressupostari a mig termini.
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.

6.- APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÁVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE
L'EXERCICI 2015
Antecedents
1. En data 25 de febrer de 2016 l'Alcaldessa va aprovar la liquidació de l'exercici 2015.
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a)
b)
c)
d)

Romanent de tresoreria per a despeses generals: 191.495,23.-euros
Estabilitat: 89.279,82.-euros
Rati de deute viu: 12,31%
Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0.-euros

3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques en data 31 de desembre de 2015 té un valor de -3,2725.
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2016 és de 122.845,59.-euros.
5. Els compromisos de despesa adquirits davant tercers que es desprenen de la liquidació de
l'exercici 2015 són de 0.-euros, d'acord amb el següent detall:
Concepte

Import
0,00

TOTAL

0,00

6. La previsió del capítol 9 d'ingressos del pressupost de l'exercici 2016 és de 0.-euros.
Fonaments de dret
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels
previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el
límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin
superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada
descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període
mig de pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de
finançament en la liquidació de l'exercici 2016 podran destinar, en primer lloc el superàvit a
absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar

inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de
finançament de l'exercici 2016, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir
endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament
disponible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 21 de gener de 2016 de la Direcció
general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de
tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids
disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- S’han recaptat 0 euros de més en relació a les previsions inicials no finalistes, els
quals s’hauran de destinar a reduir endeutament net.
Capítols 1 a 9
CCEE
QQUU
subvencions corrents
subvencions de capital
venda d'inversions reals
formalització de préstecs
Previsions inicials no finalistes

Reducció d'endeutament

Previsions inicials Recaptació
781.600,00 452.873,80
0,00
0
0,00
0
57.850,00
27679,89
366.100,00
89420,23
0,00
0
0,00
0
357.650,00 335.773,68

0,00

Segon.- L’import del superàvit és de 89.279,82 euros del qual es dedueixen els següents
imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost i
d’adjudicacions finançades amb fons propis:
Superàvit de la liquidació
Creditors per despeses pendents d'aplicar a
pressupost
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

89.279,82
0,00
0,00
89.279,82

Tercer.- L’import a distribuir de 89.279,82 euros es distribueix de la següent manera:

Import mínim de reducció d'endeutament
Import màxim d'Inversió financerament sostenible

0,00
89.279,82

Quart.- Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 102.215,41.- euros.
Import de lliure disponibilitat

102.215,41

Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta realitzada per
l’alcaldia.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA PER LA UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES
ELEMENST MOBLES, OR/M-14
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora per la
utilització d’equipaments municipals i altres elements mobles, d’acord amb l’establert a l’article
15 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.
En data 7 de març de 2016 es va adoptar l’acord d’aprovació inicial i es va obrir termini
d’informació pública durant el qual es van presentar les següents al.legacions:
-

Sra. Natàlia Aribau Galícia i Sra. Assumpció Pedrosa de la Torre, en representació
de l’associació de veïns i amics de Passanant, registre entrada número 223

1a. Que no s’abusat en l’ús dels equipaments municipals ni del mobiliari de taules i cadires més
dies dels que tenien previstos fer-los servir. Aquest fet respon a la necessitat de tenir un local de
manera permanent per guardar matèria, disposar d’un local i utilitzar-lo pels seus associats.
2a. Que no seria correcta la modificació de dita ordenança, ja que les activitats que desenvolupa
l’associació no beneficien de forma particular a unes persones sinó que afavoreix un col·lectiu
prevalen l’interès general i no el privat.
3a. Consideren que no seria correcte l’aplicació d’un lloguer per l’ús de les taules, cadires de la
Sala, etc. Ja que això implicaria un augment del cost de les activitats que organitza l’associació, i
que moltes de les activitats que realitza l’associació no es podran realitzar pel cost d’aquesta
ordenança.

4a. Per l’anterior sol·liciten es deixi sense efecte la modificació de l’ordenança OR/M-14 per no
ésser ajustada i ser incorrecte, perquè grava i incrementa les tarifes de les activitats que es
realitzen sense afany de lucre, dificultant la vida associativa i contravé l’interès general.
Aquestes han estat degudament informades pel secretari interventor, amb els
conclusió següents:

fonaments

i

“Les al·legacions presentades, totes elles, responen a opinions i maneres de fer personals,
que discrepen de l’enfocament que en fa la Corporació.
D’acord amb la providència de l’alcaldia, de data 1 de març de 2016, diu: “Aquest Ajuntament
té la intenció de modificar l’ordenança fiscal OR/M-14 Taxa per a la utilització d’equipaments
municipals i altres mobles, per equilibrar-ho de manera més justa a la seva disponibilitat i
utilització.”
Dins l’àmbit de l’autonomia local, l’òrgan de govern pot acordar d’establir la imposició de taxes
o preus públics per l’ús privatiu de béns de domini públic, com poden ser en aquests cas,
equipaments municipals i altres elements mobles.
L’estudi econòmic de l’ordenança demostra que existeix una despesa en la utilització d’espais
i mobiliari que aquesta ordenança pretén regular.
La modificació de l’ordenança aprovada, d’acord amb l’estudi de costos, no pretén cobrir en si
la despesa que comporta, sinó intentar regular de la millor manera possible, que la utilització
dels espais municipals puguin ser utilitzats per la major part dels veïns que ho desitgin sense
donar prevalença a ningú en particular, i si més no donant una prevalença a les entitats del
municipi per sobre del particular com a persona física.
Conclusió:
El que subscriu, el ple resoldrà, conclou que, d’acord amb la normativa vigent, la corporació ha
complert escrupolosament amb el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i que les al·legacions presentades, que en cap moment
posen dubtes sobre el tràmit administratiu, requereixen de l’acceptació, la desestimació o la
acceptació parcial a les propostes realitzades pels al·legants per part del Ple de la Corporació.”
PROPOSO al Ple de la Corporació, el següent ACORD:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades, en base a l’informe perceptiu i els
seus fonaments emès pel secretari interventor, per:
-

Sra. Natàlia Aribau Galícia i Sra. Assumpció Pedrosa de la Torre, en representació
de l’associació de veïns i amics de Passanant, registre entrada número 223

De tal manera que, per tal de gravar econòmicament en la menor manera possible a les entitats
sense ànims de lucre del municipi, i que així es puguin continuar desenvolupant activitats, i a la
vegada aconseguir una major disponibilitat dels locals, es proposa modificar que en el lloguer
d’una Sala, dins el preu per dia de lloguer, aquesta Sala estarà dotada de dues taules i dotze
cadires, i en caràcter privat de quatre taules i vint-i-quatre cadires.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladora per la utilització
d’equipaments municipals i altres elements mobles (OR/M-14).
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els que han presentat al·legacions amb el corresponent
peu de recursos.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació dels articles i
disposicions de l’ordenança fiscal reguladora per la utilització d’equipaments municipals i altres
elements mobles (OR/M-14) al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent de la seva publicació.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta feta per l’alcaldia.

8.- ACORD DE L’AJUNTAMENT DE
PASSANANT i BELLTALL, D’ADHESIÓ AL
PROJECTE “ABASTAMENT A LES COMARQUES DE LA SEGARRA, L’URGELL, LA
CONCA DE BARBERÀ I L’ANOIA”
Antecedents
1. L’any 1989, El Consell Comarcal de la Conca de Barberà va encarregar un estudi de
diagnosi per a l’abastament d’aigua a tots els municipis de la comarca, el qual va derivar en
un estudi de solucions, presentat l’any 1993 per la Junta d’Aigües, on es posava de manifest
que l’opció més avantatjosa per resoldre l’abastament a la comarca en aquell moment era
l’aprofitament d’aigua del Riu Anguera mitjançant una presa.
Posteriorment, l’any 1997, la mateixa Junta d’Aigües va presentar un estudi d’opcions
d’abastament a la Conca de Barberà, presentant com alternativa a la presa del Riu Anguera,
la connexió a la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Aquest fet va derivar amb
un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i el CAT per
actuacions d’abastament en alta d’aigua a la comarca i la posterior execució de l’obra
d’abastament d’aigua a la Conca de Barberà, en el seu tram 1: Montblanc – Solivella – Sarral.
2. L’any 2004 es va iniciar la redacció projecte d’abastament en alta des de l’embassament de
Rialb, promogut per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’any 2007, l’ACA redacta un estudi
d’alternatives del projecte esmentat, per al disseny de l’abastament en alta amb captació al

canal Segarra – Garrigues, que inclou la construcció una ETAP i la xarxa d’abastament en 42
municipis de La Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia.
3. L’any 2009, l’Agència Catalana de l’Aigua i Acuaebro signen un conveni per construir una
xarxa d’abastament per donar servei a aquestes comarques a través de la captació en alta al
canal Segarra - Garrigues (32 milions d’€). Acuaebro hi havia d’aportar 15,5 milions d’€ de
Fons de Cohesió. L’ACA redacta el projecte, però Acuaebro no licita l’obra, exigint un aval
bancari. Aquesta condició, que no estava en el conveni, es materialment impossible de
satisfer, i l’obra queda sense possibilitat de realització.
4. L’any 2013, l’ACA i el Consell Comarcal de la Segarra fan un re estudi de la xarxa i
presenten una nova configuració amb un pressupost estimat de 18 milions d’€, optimitzant el
cost d’explotació. Aquest es sotmet a la consideració dels usuaris, rebent una resposta de la
majoria. Paral·lelament, es segueixen les converses amb ACUAES (finançament) i DAAM
(preu de compra del canal), i l’ACA contracta la redacció del projecte constructiu, una vegada
recollides les respostes dels usuaris.

5. L’Agència Catalana de l’Aigua presenta el projecte constructiu “Abastament a les
comarques de la Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia” , de data de redacció
novembre de 2015, per un pressupost de 20.547,797,47 € (més IVA). Aquest recull algunes
variants de traçat respecte la proposta inicial de la memòria tècnica, encaminades a reduir la
longitud de les conduccions i ajustos per facilitar la seva execució i possibles alternatives per
reforçar la captació del canal, a petició de ACUAES. L’àmbit confirmat és de 30 municipis,
quedant no inclosos la Vall del Riucorb, la Vall del Llobregós i dos municipis que no responen.
6. L’ACA i DAAM van fer arribar a ACUAES una proposta consensuada per a què a les
captacions d’abastament urbà en alta, el canal apliqui un preu igual al vigent en cada moment
per al reg. ACUAES accepta que ha de ser el DAAM qui estableixi les tarifes dels diferents
usuaris.
7. L’Agència Catalana de l’Aigua ha manifestat la seva voluntat d’impulsar aquest Projecte,
assumint l’import de les actuacions per un valor de 2.050.000 € (a fons perdut), tenint en
compte que va executar anteriorment una part de les actuacions necessàries pel
desenvolupament del Projecte. Concretament ha estat la redactora dels projectes constructius
de l’estació potabilitzadora i de la xarxa de distribució, i ha construït l’estació potabilitzadora
(ETAP Ratera) de manera integrable amb les obres del Projecte. Tot plegat ha suposat la
inversió de 8,22 milions d’euros.
8. ACUAES aportarà un import de 8.250.000 €, mitjançant un crèdit bancari a recuperar entre
els anys 2020-204, i un import de 10.000.000, provinent de fons propis a recuperar entre els
anys 2045-2069.
9. El projecte constructiu preveu una tarifa diferenciada per tres trams (0,65 €/m3, 0,80 €/m3 i
0,94 €/m3). Tractant-se d’un projecte de país i d’un servei bàsic amb cofinançament per part

de l’Agència Catalana de l’Aigua, es creu que la tarifa hauria de ser igualitària per a tots els
municipis afectats.
10. En data 16 de març de 2016, es realitza una Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal de la
Conca de Barberà on s’informa als ajuntaments de la comarca sobre el projecte constructiu
“Abastament a les comarques de la Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia”.

S’acorda:
1. Aprovar la participació de l’Ajuntament de PASSANANT I BELLTALL al projecte
“Abastament a les comarques de la Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia”,
redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
2. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que els terminis per a l’execució del projecte
s’accelerin el màxim possible, atès la greu problemàtica que pateixen els municipis
afectats de la Conca de Barberà.
3. Sol·licitar que cost d’abastament per m3 previst per als municipis de la Conca de
Barberà segons el projecte constructiu, s’ajusti el més aproximat possible a la tarifa
mitjana estimada.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

Per ordre de la Presidència, i sense cap més punt a tractar, s’aixeca la sessió essent les
10.07 hores.

