Passanant, 4 de juny de 2013.
Sessió Ordinària
Número 04/2013

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 5 DE MARÇ DE 2013.
Es procedeix a llegir la mateixa perquè sembla ser, i a indicació de la regidora Roset, l’acta no
ha estat incorporada dins la tramesa de documents de la convocatòria. El secretari en fa
lectura i un cop finalitzada, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir.
Sense res a dir per cap membre del Ple, l’alcaldessa la passa a votació, i és aprovada per 4
vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 23 DE FEBRER AL 27 DE
MAIG DE 2013.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 22 de
febrer al 27 de maig de 2013.
És dóna compte dels decrets 24/2013 al 65/2013
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE GENER, FEBRER,
MARÇ I ABRIL 2013, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS
MESOS
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de gener, febrer,
març i abril de 2013, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE GENER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

3.068,69.-€
421
453
8.713,06.-€
332
455
10.799,25.-€
334
393

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

3.684,67.-€
537
559
16.772,35.-€
456
699
7.638,14.-€
460
553

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

6.230,86.-€
649
4.862,74.-€
563
705
25.406,81.-€
561
579
606

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

17.060,67.-€
829
959
35.548,56.-€
760
968
31.561,10.-€
770
934

Els regidors es donen per informats.

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
AGRUPATS 2n. TRIMESTRE DE 2013, IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA 2013, FESTES LOCALS 2013, IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 2013,
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 2013 I IMPOST BÉNS IMMOBLES DE
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2013.
L’Alcaldessa informa del tancament dels padrons de: Taxes i preus públics agrupats, 2n.
trimestre de 2013, Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2013, Festes locals 2013,
Impost sobre béns immobles urbans 2013, Impost sobre béns immobles rústics 2013 i Impost
sobre béns immobles de característiques especials 2013 i PROPOSA:
Aprovar inicialment els següents padrons i per l’import següent:
TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 2n. TRIMESTRE 2013.
Import: 10.428,75.-€, amb 242 documents cobratoris.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2013.
Import: 8.973,39.-€, amb 140 documents cobratoris.
FESTES LOCALS 2013.
Import: 4.723,86.-€, amb 85 documents cobratoris.
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 2013.
Import: 36.757,83.-€, amb 376 documents cobratoris.
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 2013.
Import: 12.118,03.-€, amb 253 documents cobratoris.
IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2013.
Import: 46.950,20.-€, amb 3 documents cobratoris.
La proposta és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la Regidora Roset.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI, A DATA 1
DE GENER DE 2013.

ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2013, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2012.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes
en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest
ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2013.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència,
per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, PROPOSO EL PLE ACORDAR:
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2013, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2012. El
resum que s’aprova és el següent:
1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Població de dret a 1 de gener de 2012
Altes de l’1 de gener de 2012 a l’1 de gener de 2013
Baixes de l’1 de gener de 2012 a l’1 de gener de 2013
Variacions per error en el sexe: altes
Variacions per error en el sexe: baixes
Població de dret a 1 de gener de 2013

TOTAL
163
7
20
0
0
150

HOMES
87
3
10
0
0
80

DONES
76
4
10
0
0
70

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2013, que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25
d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre
el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Sense res a comentar, els regidors es donen per informats.

6.- PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR EL MUNICIPI DE PASSANANT i BELLTALL
ZONA LLIURE DE “FRACKING”.
Conscients que en els últims temps han proliferat les sol·licituds de permisos per part de
diverses corporacions multinacionals per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs no
convencionals, tant al govern d’Espanya com al de la Generalitat.
Conscients que en la tramitació i formalització d’aquestes sol·licituds no s’ha tingut en compte
ni s’ha informat les corporacions locals, ni tan sols les directament afectades en el seu
territori, ni tampoc a la població en general.
Conscients que el possible mètode d'explotació que s’utilitza per la investigació i l’extracció
d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o “fracking”, mètode enormement
agressiu pel territori.
Conscients que la probable despesa d'aigua que exigeixen aquestes activitats és
absolutament inadmissible pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és aquest un
bé limitat i cada cop més preuat.
Conscients d'una més que probable contaminació als aqüífers, amb compostos químics
directament filtrats dels treballs d’exploració i explotació.
Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar moviments sísmics.
Conscients també que aquests impactes poden resultar ser negatius per altres activitats com
el turisme.
Conscients que el model energètic en el que es fonamenta, basat en la continuació de
l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la dependència dels
hidrocarburs i és el causant del canvi climàtic i de crisis político-econòmiques, model que la
nostra corporació ja fa anys va desestimar optant per la solidaritat entre territoris, mitjançant
les autoritzacions per la instal·lació de sistemes de generació d’energia eòlica en el nostre
municipi.
Conscients que el model de desenvolupament que volem està més basat en la

racionalització del consum d’energia, en la cerca d’energies alternatives, en l’eficiència
energètica, en l’ús intel·ligent dels recursos naturals i en una economia social i econòmica
sostenible.
Conscients que acollim i fem nostre el pacte entre alcaldes que la Unió Europea promou per
actuar a nivell local contra l’escalfament global, reduint les emissions de CO2 i promoure la
cultura de l’eficiència energètica.
Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat PROHIBIT a països com França, Irlanda,
Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran conflictivitat social a
països com el Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne els efectes reals.
Conscients que la fase de PROSPECCIONS pot ser tan perjudicial com la fase d’explotació:
PROPOSO el Ple que adopti els següents acords:
1. Declarar el terme municipal de Passanant i Belltall, zona/terme lliure de fractura hidràulica
o “fracking”.
2. Informar a tots els municipis que estiguin o puguin estar en el futur afectats per fracking i
instar-los a que siguin declarats lliure de “fracking”.
3. Instar a la Generalitat de Catalunya, per tal que el Departament d’Empresa i Ocupació no
autoritzi cap projectes d’investigació o explotació d’hidrocarburs que utilitzi la pràctica del
“fracking”.
4. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa i grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, Conselleria d’Empresa i Ocupació, Direcció
General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, Conselleria de Territori i Sostenibilitat, al
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.
La regidora Roset, manifesta el seu desacord amb que cinc persones puguin decidir un tema
tan sensible com aquest. Creu que s’hauria d’obrir un debat entre la població per saber quina
és la voluntat del poble.
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.
La regidora Roset es reafirma en que cinc persones no poden decidir una proposta d’aquest
tipus que podria afectar al futur del municipi.

L’alcaldessa li respon que el que realment afecta al municipi és la problemàtica de l’aigua, i
que aquesta mena d’activitats en tenen un consum molt elevat i a més poden crear greus
problemes els pocs aqüífers d’on s’abasta la nostra població.
Passat a votació és aprovat per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

7.- PRECS I PREGUNTES.
La regidora Roset, reparteix un escrit a tots els regidors i demana explícitament que consti de
manera íntegra a l’acta. A continuació llegeix l’escrit, que diu:
“Ara és el moment de la pregunta esperada, i per descomptat, amb la resposta per part de
vosaltres, ja preparada. És aquesta:
Perquè s’ha posat un nou pany a la sala???
El problema, es que hi ha més forma que fons.
Un temps enrere vàreu aprovar l’ordenança municipal, en que es feien pagar lloguers per a la
utilització de material i locals. Com tot, va ser una decisió feta i amanida pel consistori i sense
ser consultada ni comunicada prèviament al poble i associacions, ans el contrari, tan sols
posar “pals a les rodes” a les persones que tenen ganes de compartir i fer vida social al nostre
municipi.
Noto uns aires d’arrogància envers al poble, poca comunicació, connexió i coherència en els
afers quotidians. Sembla que hi hagi un abús de poder per part de l’ajuntament. No
m’agradaria pensar que hem tornat a l’època del caciquisme, aquesta figura de cacic, senyor
tot poderós. Però si percebo que hi ha una abús del poder, que tot es fa perquè vosaltres dieu,
ni consulteu, i no ho comuniqueu.
Per exemple; quan vàreu convocar a les associacions i us varen demanar poder aplaçar la
reunió i que presentéssiu els punts a parlar, no ho vàreu fer, tan sols heu tallat per “la tangent”
(aquesta és la mala forma) i, lamentablement, us esteu convertint en anti populars, sense
respectar les iniciatives populars, ni escoltar la veu del poble.
Ja podeu anar repartint roses per Sant Jordi, enviar correus electrònics amb caire
meteorològic, que el poble avui no està content, és més, comença a estar decepcionat i cansat
de que sempre mani el mateix.”
L’alcaldessa comenta, que vostè ja sap que existeix una ordenança reguladora per la utilització
d’aquests espais. Que les ordenances són per complir. Que s’estan fent unes obres de millora
que en breu estaran acabades. En quan a les convocatòries realitzades a la Junta Directiva
van ser dues, no pas una com diu vostè, sinó ho sap potser que demani explicacions al
President.

Regidora Roset, jo nomes ser que es va enviar una convocatòria.
Regidora Jové, potser se li podria fer arribar a la regidora una còpia de la segona convocatòria.
Regidora Roset, en aquest municipi només manen quatre, és més la forma com es fan les
coses que el fet.
Regidora Jové, com es pot saber amb cinc minuts, que cap membre de la Junta directiva pot
anar a la reunió, com va manifestar el president.
Regidora Roset, jo demano veure el segon correu de convocatòria, ningú n’ha rebut cap més.
L’alcaldessa, la primera convocatòria la vaig enviar a tots els membres de la Junta, i la segona
només al President. Potser ell no ho va fer saber a ningú.
Regidora Jové, jo voldria preguntar al secretari si les entitats han de pagar pel lloguer.
El secretari respon que les entitats del municipi estan bonificades al 100% de la taxa.
Regidora Jové, així doncs, abans de fer afirmacions, potser s’hauria de llegir millor
l’ordenança.
Regidora Roset, bé potser no s’ha de pagar, però jo em pregunto perquè hi ha normatives ara i
no fa deu anys. Si els veïns volen veure un partit de futbol com s’ho faran?
L’alcaldessa, de pagar no s’ha de pagar, el que són entitats del municipi. Pel que fa a
normatives el món 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 al seu ús.
Regidora Roset, com ja he dit són les formes més que els fets.
Regidora Jové, tu recolzes que ningú es presenti a una reunió convocada per l’alcaldessa?
Regidora Roset, em falta la segona convocatòria, si existeix demano ara mateix disculpes a
l’alcaldessa i regidors.
Regidora Jové, desconfies que l’alcaldessa ha fet la convocatòria? O sigui que un que vol
parlar no convoca a la gent. Crec que és molt difícil explicar-se, per molt que vulguis, si no tens
interlocutor. A més, tu saps com estava el local, deixat i descuidat?
Regidora Roset, la meva opinió personal és que els veïns em transmeten un molt mal estar,
creat per aquesta manera de fer, i enviant, només, un correu electrònic explicant-se.

L’alcaldessa, dons jo he parlat en força veïns de tots els pobles i quan se’ls hi explica, ho
entenen perfectament. A més, em tancat, com ja he dit abans per fer millores, i poder deixar
els locals en condicions i no com els hem trobat. Pel que fa el correu electrònic, evidentment
que com alcaldessa volia que sabessin els perquès de la polèmica que s’ha volgut crear, estic
a disposició de la Junta i de qualsevol veí que vulgui dialogar sobre aquest tema. Torno a
manifestar que els locals estan, de manera gratuïta, a disposició de les entitats del municipi,
seguint el compliment de les ordenances municipals, un tràmit molt senzill.

Sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20.40 hores.

