Passanant, 5 de juny de 2012.
Sessió Ordinària
Número 03/2012

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.
- Mireria 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ
DEL DIA 6 DE MARÇ DE 2012 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 30 D’ABRIL DE 2012.
Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de les dues actes 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 són aprovades les dues actes per quatre vots a favor i el
vot en contra de la regidora sra. Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2012 AL
27 DE MAIG DE 2012.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 1 de
març de 2012 fins el dia 27 de maig de 2012.
És dóna compte dels decrets 25/2012 al 56/2012

Els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE FEBRER, MARÇ I
ABRIL DE 2012 I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de febrer, març i abril
de 2012, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE FEBRER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

87.982,71.-€
546
643
12.186,34.-€
510
637
82.394.-€
516
642

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

39.748,35.-€
676
784
10.760,25.-€
647
761
79.985,59.-€
684
739

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

18.062,59.-€
837
934
19.326,98.-€
793
923
14.759,24.-€
792
906

Els regidors es donen per informats.

4.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE IBI BICES DE 2012.
L’Alcaldessa informa del tancament del padró de IBI Bices de 2012 i PROPOSA:
Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:

- IBI BICES, 2012.
Import: 42.864,71.-€, amb 2 documents cobratoris.
La proposta és aprovada amb quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UN CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
CONCA DE BARBERÀ I L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL PER A LA
ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE TURISME.

En data 11 de maig de 2012, té entrada en aquesta corporació una proposta de conveni
entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i aquest ajuntament, per a la assistència
tècnica en matèria de turisme.
Vist que l’ajuntament no disposa d’un servei tècnic de turisme, ni amb una oficina de turisme
i/o punt d’informació turística.
Vist que aquesta corporació no té establert cap conveni ni contractada cap empresa en
aquesta matèria.
Donat que aquesta corporació, creu interessant i necessari aquest Server, per difondre i
donar a conèixer el nostre municipi.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i
l’ajuntament de Passanant i Belltall, per a l’assistència tècnica em matèria de turisme.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa, tan àmpliament com en dret sigui necessari, a signar tota
aquella documentació per a fer ferm el present acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
La proposta és aprovada amb quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

6.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL D’IGUALTAT, 2012-2016.

Vist que “en data 7 de juny de 2007 es va aprovar el Pla Comarcal d’igualtat de la Conca de
Barberà que articula una sèrie d’actuacions per tal de fomentar la igualtat entre homes i
dones de la comarca amb una vigència de quatre anys.”
Vist que “Durant el segon semestre de 2011, amb el finançament de l’Institut Català de les
Dones, es duu a terme la revisió i actualització del Pla Comarcal d’Igualtat ja que aquest fa
una diagnosi de la comarca en data de 2007, quedant obsoleta actualment”.
Atès que en data 26 de març de 2012, el Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
aprovar la revisió i actualització del Pla Comarcal d’igualtat de la Conca de Barberà, també
validat per la Comissió Comarcal per a la Igualtat i amb validesa de 2012 a 2016.
PROPOSO:
PRIMER; Adherir-se al Pla Comarcal d’Igualtat 2012-2016 per tal de desenvolupar accions
d’igualtat de gènere en l’àmbit municipal i col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de
competències del Consell Comarcal.
SEGON: Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà i a l’Institut
Català de les Dones, per al seu coneixement i efectes.
La proposta és aprovada amb quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
CONSORCI AOC PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE SEU I TAULER
ELECTRÒNIC.

En data 6 de març de 2012, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment, crear la seu
electrònica de l’ajuntament de Passanant i Belltall. En el mateix acord es va aprovar el
reglament de creació i funcionament de la mateixa seu.
L’acord anterior va estar exposat al public en el taulell d’anuncis de la corporació, en el
BOPT, en el DOGC i en el diari Nova Conca, sense que s’hagués presentat cap al·legació.
En data 22 de maig de 2012, i d’acord amb la resolució del Ple de la Corporació, l’acord
inicial esdevé definitiu.
En data 25 de maig, i com a continuació de la tramitació, té entrada en aquesta corporació
proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Passanant i Belltall i el Consorci
Administració Oberta de Catalunya, per a la utilització dels serveis de seu i tauler electrònics.

Vist l’anterior, PROPOSO:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Passanant i
Belltall i el Consorci Administració Oberta de Catalunya, per a la utilització dels serveis de
seu i tauler electrònics.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa, tan àmpliament com en dret sigui necessari, a signar tota
aquella documentació per a fer ferm el present acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà i al
Consorci Administració Oberta de Catalunya.
La proposta és aprovada amb quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

8.- PRECS I PREGUNTES.
La regidora Roset pregunta quan es farà la vorera entre el cami de Forès i Cal Ton Maria del
Roig.
L’alcaldessa li respon que hi ha de passar el servei d’abastament d’aigua de Rialp, i no es creu
una bona opció fer-la per trencar-la d’aquí uns mesos. Es un tema de previsió i estalvi de la
despesa.
La regidora Roset pregunta quan es farà el pas de vianant de Belltall.
L’alcaldessa li respon que per part de l’ajuntament ja s’han realitzat els treballs i que ara depèn
de les mobilitats de personal del Servei Territorial de Carreteres.
La regidora Roset pregunta si existeix als pobles del municipi un parc de vehicles.
L’alcaldessa li demana que es el que vol dir.
La regidora diu que un espai ha on aparquin els vehicles pesats o les màquines.
L’alcaldessa li respon que no.
La regidora Roset pregunta que fa molt de temps que no veu en funcionament la màquina
escombradora de l’ajuntament. Que es que està espatllada?
L’alcaldessa li diu que necessita d’una reparació que encara no ha estat realitzada. Li pregunta
a la regidora si es que els carrers estan bruts.
La regidora li diu que no, que els carrers estan força nets però que no veia la màquina.

La regidora Roset li diu a l’alcaldessa que darrerament ha baixat molt la cobertura de
Vodafone. Si l’ajuntament n’està al cas.
L’alcaldessa li respon que li sembla que si que ha baixat, però en moments puntuals.
La regidora Roset pregunta a l’alcaldessa quan es posarà la barana del pati de Ca l’Amalia.
Que serà de fusta o de ferro.
L’alcaldessa li respon que ja ha estat encarregada i que serà de ferro.
La regidora Roset pregunta quan es col·locaran les mosquiteres del Casal Municipal de
Belltall.
L’alcaldessa li diu que ja fa mes de dos mesos que estan col·locades.
La regidora Roset pregunta que com és que s’ha tret la taula de ping-pong de Belltall.
L’alcaldessa diu que donat que ja n’hi ha una, s’ha cregut oportú retirar-la al magatzem
municipal per quan sigui realment necessària.
La regidora Roset diu:
Vull fer constar en acta, paraula per paraula, entregant a la sra. Alcaldessa, srs. Regidors i al
sr. Secretari interventor, còpia d’un escrit i dos correus electrònics que m’han arribat. El del sr.
Joaquim Torres (doc1) i el de la sra. Alcadessa (doc2).
Procedim a la lectura del (doc1)
De: joaquim@passanantibelltall.cat [mailto:joaquim@passanantibelltall.cat]
Enviado el: jueves, 31 de mayo de 2012 22:02
Para: AJUNTAMENT DE PASSANANT i BELLTALL -Secretaria CC: alcaldia@passanantibelltall.cat; 'Teresa Jové'; joan@passanantibelltall.cat; mireiaroset@petro7.com;
mireia@passanantibelltall.cat
Asunto: Re: CONVOCATORIA PLE ORDINARI
Si es possible i correcte, al aprovar l'acta de l'anterior Plenari ordinari, faré la següent explicació:
- A la aprovació de l'acta, haig de fer una observació. Prou d'aquesta comedia que ja dura un any de si vaig dir o no vaig dir.
El que cal fer, es aclarir quan pagarà la senyora Roset Chaler el cost dels quatre anys d'assegurança que va imposar, al no
acceptar la solvència del Regidor i Tresorer del municipi, sense perjudici de mantenir aquesta senyora, els seus orquestrats
finançaments que atorga a la agricultura de la Conca de Barberà.
Disculpeu, i bona nit a tots. (Joan P. i Alcaldessa, no em renyeu massa; doña María Roset es un plom insuportable i no tinc
perquè aguantar les seves interferències).
Joaquim.

Sr. Torres, em pot dir el perquè d’aquest escrit?

Potser l’incomoda que jo faci la meva feina des de l’oposició, que és el lloc que a mi em
pertoca, ja que no he estat convidada, com vostè, a formar part d’aquest equip de govern i en
cap comissió de decisió.
Pretén l’equip de govern d’aquest ajuntament i vostè, que sigui complaent amb totes les seves
decisions quan no totes les comparteixo?
Senyor, l’incomoda que jo NO en faci responsable solidari de exhaurir-lo de l’obligació de
prestar fiança com a tresorer de l’ajuntament? Quina confiança avui per avui em mereix vostè?
Senyor, això té una solució: Ampliació de la pòlissa de responsabilitat de corporació, si es que
aquest acte no queda cobert amb la pòlissa vigent.
L’incomoda que jo comuniqui al poble com ha quedat constituïda la corporació a l’ajuntament,
la resolució de l’afer de neteja de camins... i d’altres?
L’incomoda la no aprovació de les actes dels Plens, considerant jo, que no estan transcrites
fidelment?
L’incomoda la meva opinió en quant algunes tasques realitzades per vostès poc rigoroses i
inacabades, segons el meu criteri?
L’incomoda el meu interès per saber el cost i les feines que fan la brigada i l’altre personal en
el nostre municipi?
Senyor, l’incomoda “el voler saber el dia a dia del nostre poble...”?
Sr. Torres, aquest fet és denunciable.
Si intentar fer la feina ben feta es ser “un plom insuportable”, benvinguda sigui la oposició.
Referent a l’altre escrit rebut (doc2), procedim a la seva lectura:
Bona nit Joaquim,
He llegit el correu que vas trametre ahir, però no té pogut donar resposta fins ara perquè aquest matí hi
hagut molta feina a l’ajuntament.
Evidentment que com qualsevol altre regidor pots donar la teva opinió de qualsevol cosa que t’amoïni
dels nostres pobles, de l’ajuntament o qualsevol que sigui, al teu entendre, pel bé de Passanant i Belltall,
però:
Primer.- Saps perfectament que l’ordre del dia de la convocatòria és inalterable, així doncs, si vols dir
alguna cosa hauràs d’esperat al torn de precs i preguntes. És en aquest punt de l’ordre del dia que pots
manifestar les teves inquietuds o opinions.

Segon.- És evident, com tu mateix ja dius, que t’he de renyar. No vull opinar sobre el teu punt de vista,
però saps perfectament que sempre he dit que vull el màxim respecte per qualsevol persona del
municipi, i respecte absolut per tots els membres de la corporació, regidors i treballadors, siguin o no
siguin del meu equip de govern. No m’agradat gens el teu to del comentari cap a la Regidora Mireia.
Bé espero que paseu un bon cap de setmana. Ens veiem dimarts i sobretot sigueu puntuals. Adeu.
Sra. Alcaldessa, creu que es pot donar per tancat aquest assumpte, tan sols amb la resposta
d’aquest mail dirigit al sr. Torres?
L’alcaldessa li respon que, ja li va enviar aquest correu rectificant-lo, que també el va trucar
per telèfon, i que el regidor Torres li va dir: “Que ho sentia molt, que s’havia equivocat i que
no tornaria a passar”.

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

