Passanant, 4 de setembre de 2012.
Sessió Ordinària
Número 04/2012

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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA
5 DE JUNY DE 2012.
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.
L’alcaldessa posa el punt a votació, i és aprovada per quatre vots a favor i el vot en contra de
la regidora sra. Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 28 DE MAIG DE 2012 AL
27 D’AGOST DE 2012.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’alcaldia des del passat dia 28 de
maig de 2012 fins el dia 27 d’agost de 2012.
És dóna compte dels decrets 57/2012 al 93/2012
Els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE MAIG, JUNY I JULIOL
DE 2012 I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de maig, juny i juliol
de 2012, 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

79.005,06.-€
959
1088
12.915,35.-€
935
1081
20.452,26.-€
947
1046

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

33.206,20.-€
1091
1203
20.321,01.-€
1089
1199
2.990,59.-€
1103
1205

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

22.807,85.-€
1269
1411
14.692,39.-€
1214
1397
38.616,93.-€
1219
1329

Els regidors es donen per informats.

4.- APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A
DOMICILI, 1r. SEMESTRE DE 2012.
L’alcaldessa informa del tancament del padró de subministrament d’aigua potable a domicili,
1r. semestre de 2012 i PROPOSA:
Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 1r. SEMESTRE 2012.
Import: 17.127,78.-€, amb 252 documents cobratoris.

La proposta és aprovada amb quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2013.
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 2013,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar el calendari de festes locals 2013 de la següent manera:
Passanant,
Belltall,
Glorieta
La Sala de Comalats
La Pobla de Ferran

11 de maig (festa de la Mare de Déu)
24 d’agost (festa major)
24 d’agost (festa major)
05 d’octubre (festa del Sagrat Cor)
11 de maig
14 d’agost ( festa major)
11 de maig
24 d’agost (festa major)
11 de maig
24 d’agost (festa major)

Segon.- Comunicar el resultat als Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona.

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

6.- PRECS I PREGUNTES.
La regidora Roset vol que el regidor Torres li contesti les preguntes que va efectuar en el
passat ple.
L’alcaldessa dóna la paraula al regidor Torres, el qual respon que no te rés més a dir.
La regidora Roset pregunta, perquè no s’ha demanat pressupost del servei comarcal d’aigua?
L’alcaldessa li respon que aquest ajuntament ja té resol el tema amb la brigada municipal, són
els pobles que no tenen cap mena de servei els que ara necessiten solucions, a nosaltres no
ens cal.
La regidora Roset, li respon que si cal i potser podria ser un estalvi municipal.

L’alcaldessa li respon que el seu equip de govern considera que no cal i que tenim ben
cobert, amb molt bon servei i gran dedicació per part del personal municipal que és un bé
d’aquesta corporació i aquest municipi.
La regidora Roset li diu a l’alcaldessa que vol tornar a entrar al Ple, la proposta d’adhesió al
municipis per la independència.
L’alcaldessa li diu que ho presenti al registre de l’ajuntament.

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

