Passanant, 7 de juny de 2016.
Sessió ordinària
Número 05/2016

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.
Rosa Verdura de Juan
Joanna Jareño i Mendieta.
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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 7 DE MARÇ DE 2016, L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINARIA DE LA CORPORACIÓ DE DATA 22 D’ABRIL DE 2016 I, ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 30 DE MAIG DE 2016.
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
respecte a l’acta de la sessió ordinària de la Corporació del passat dia 7 de març de 2016.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció del regidor Ramon Ninot.
Seguidament i també 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 respecte a l’acta de la sessió extraordinària del passat dia 22 d’abril de 2016.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció del regidor Ramon Ninot.
A continuació i 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
respecte a l’acta de la sessió extraordinària del passat dia 30 de maig de 2016.

Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2016 AL
29 DE MAIG DE 2016.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 1 de
març de 2016 al 29 de maig de 2016.
És dóna compte dels decrets 034/2016 al 071/2016
Núm.

Data

034

02/03

035
036
037
038

04/03
04/03
07/03
08/03

039

08/03

040

09/03

041

11/03

042

14/03

043

22/03

044

24/03

045

24/03

046

24/03

047

29/03

048

31/03

049
050

31/03
31/03

051

06/04

052

08/04

053
054

26/04
29/04

055

29/04

RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2016
Concepte resolutiu
Retorn fiança i tancament expedient llicència de lloguer
LL/01-2016
Concessió de llicència de lloguer a M. C. F. M., LL/02-2016
Concessió de llicència de lloguer a A. V. A. P., LL/03-2016
Resolució aprovació pla pressupostari a mig termini pel període 2017-2019
Resolució empadronament B. S. M.
Resolució retorn fiança residus llicència urbanística 2015/LO014, a nom de
M. B. M.
Suspensió tràmit per resoldre sol·licitud de llicència urbanística M. A. F.,
expedient 2016-LO005
Resolució adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia,
SAU.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa Artífex
d’infraestructures, per l’obra “Renovació de la xarxa de distribució d’aigua
potable, a Passanant”
Concessió de llicència de lloguer a A. V. A. P., LL/04-2016
Resolució retorn fiança residus llicència urbanística 11/2014, a nom de
J.P.R.
Resolució retorn fiança residus llicència urbanística 06/2013, a nom de
J.F.P.
Resolució retorn fiança residus llicència urbanística 21/2013, a nom de
J.P.R.
Ordenació de pagaments mes de març, segons relació.
Resolució retorn fiança residus llicència urbanística 2015/LO018, a nom de
J. B. F.
Aprovació de factures rebudes el mes de març, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de març, segons relació.
Aprovació acta de preus contradictoris 1, obra “Renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable, a Passanant”
Aprovació de la certificació 1, obra “Renovació de la xarxa de distribució
d’aigua potable, a Passanant”
Concessió de llicència urbanística M.V.V., expedient 2016/LO006
Ordenació de pagaments mes d’abril, segons relació.
Aprovació acta de preus contradictoris 2, obra “Renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable, a Passanant”
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09/05
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20/05
20/05
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RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2016
Concepte resolutiu
Aprovació de factures rebudes el mes d’abril, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes d’abril, segons relació.
Aprovació de la certificació 2, obra “Renovació de la xarxa de distribució
d’aigua potable, a Passanant”
Concessió de llicència de lloguer a A.V.A.P., LL/05-2016
Resolució ubicació mesa electoral, eleccions generals a Corts 2016.
Resolució llocs reservats per propaganda electoral, eleccions Generals a
Corts 2016.
Resolució locals actes de campanya electoral, eleccions Generals a Corts
2016.
Resolució nomenament Representant de l’administració, titular i substitut,
eleccions Generals a Corts 2016.
Retorn fiança i tancament expedient llicència de lloguer LL/02-2016
Retorn fiança i tancament expedient llicència de lloguer LL/03-2016
Retorn fiança i tancament expedient llicència de lloguer LL/04-2016
Concessió de llicència urbanística a M.A.F., expedient 2016-LO005
Suspensió tràmit per resoldre sol·licitud de llicència urbanística J.A.C.,
expedient 2016-LO007
Retorn fiança i tancament expedient llicència de lloguer LL/05-2016
Concessió de llicència de lloguer a A.V.A.B., LL/06-2016
Inici expedient modificació de crèdit, 01/2016

Sense rés a dir, els regidors/es es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS DE GENER , FEBRER I
MARÇ 2016, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos de gener, febrer i
març de 2016, 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

2.848,05.-€
74
13.121,47.-€
4
78
12.479,85.-€
7
45
60

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

4.442,89.-€
163
166
17.710,37.-€
87
591
3.395,35.-€
84
133

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

6.243,27.-€
186
629
14.513,45.-€
171
636
5.675,39.-€
215
630

El secretari explica al regidor Ramon Ninot el que significa cada concepte ADO, ADOP-MP
i P-MP.
Sense cap més comentari per part dels regidors/es, aquests es donen per informats.

4.- APROVACIÓ DEL PADRO FISCAL DE TAXES FESTES LOCALS 2016.
L’Alcaldessa informa del tancament del següent padró fiscal, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES FESTES LOCALS 2016.

Import: 7.860,00.-€, amb 170 documents cobratoris.
Sense rés a dir per part dels regidors/es, es passa a votació i és aprovada per unanimitat dels
membres del Ple de la Corporació.

5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST
VIGENT, NÚMERO 01/2016.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de maig de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. L’Alcaldia, en data 20 de maig de 2016, ha proposat les partides i els imports que s’han de
modificar.
3. El secretari interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que
formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

Per tot això, PROPOSO al Ple:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 01/2016, per
import de 89.279,82.-€, que cal finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria del
pressupost vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

Consignació inicial

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

-

€
€

Proposta d'increment

-

Consignació definitiva

€
€

-

€
€

2/ Crèdits extraordinaris:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

161-62300

CONCEPTE

IMPORT

Projecte complementari d'abastament en alta als nuclis
de Passanant, Belltall, Glorieta, La Sala de Comalats,
La Pobla de Ferran, de l'obra de renovació de la xarxa
de distribució d'aigua potable, a Passanant

89.279,82 €

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

89.279,82 €

Total altes crèdits :

89.279,82.-€

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
PARTIDES D'INGRESSOS
PARTIDA

CONCEPTE

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Consignació inicial

-

€

Proposta d'increment

-

Consignació definitiva

€

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

89.279,82.-€.

-

€

3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta a la Consignació
baixa
definitiva

4/ Operació de crèdit:
Data d’aprovació

Total finançament :

Import

89.279,82.-€

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Per unanimitat dels regidors/es de la Corporació s’aprova la proposta efectuada per l’alcaldia
de manera íntegra.

6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM
DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERÀ I L’AJUNTAMENT PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROJECTE MILLORA, EMBELLIMENT I ARRANJAMENT D’ESPAIS I
EDIFICIS PÚBLICS DELS 22 MUNICIPIS DE LA CONCA DE BARBERÀ EN EL MARC DEL
PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 2016.
En data 11 de maig de 2016, l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de
Barberà, ha proposat a aquest Corporació la signatura d’un conveni de col·laboració, per a la
realització del projecte de millora, embelliment i arranjament d’espais i edificis públics dels 22
municipis de la Conca de Barberà, en el marc del programa de treball i formació 2016.
Vist que aquesta col·laboració és beneficiosa pel conjunt del treball a la comarca i, a la
vegada beneficia al municipi amb el treball de les brigades que durant aquests darrers anys
han fet manteniments de pintura del mobiliari urbà del nostre municipi.
Donat que aquesta corporació, any rere any, ha sol·licitat la prestació d’aquests serveis amb
un molt bon resultat, i que ara serà necessari una implicació econòmica per part de la
Corporació per tal de poder prosseguir amb aquests plans d’ocupació comarcal que han
ajudat a moltes famílies.

Vista la proposta de conveni, amb el seu esborrany, que consta dins l’expedient,
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 la realització del projecte de millora, embelliment i
arranjament d’espais i edificis públics dels 22 municipis de la Conca de Barberà, en el marc
del programa de treball i formació 2016.
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.
Els membres del Ple de la Corporació, per unanimitat aproven la proposta.

7.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Ramon Ninot pregunta, si és normal a la comarca o rodalies posar un lloguer per la
utilització de mobiliari municipal. Ell creu que el benefici econòmic vers la pèrdua social
d’activitats és massa gran, poc benefici i molta pèrdua.
L’Alcaldessa li respon que les coses tenen un preu, sinó costen rés no se’ls hi dona valor. És
un tema de gestió.
La regidora Joanna Jareño diu que llocs que ell coneix perfectament també existeixen
aquestes taxes de lloguer.
La regidora Rosa M. Verdura explica que quan ella era membre de la Junta de l’Associació de
Veïns de Belltall, varen comprar dues-centes cadires. Aquestes es deixaven a tothom que en
necessites sense cap cost. Avui només en queden un centenar les altres s’han perdut. Cal
gestionar els béns del comú.
El regidor Joan Fabregat comenta que l’import és simbòlic, cinc euros dia per local dos taules
i dotze cadires.
El regidor Ramon Ninot creu que caldria replantejar-ho.
El regidor Ramon Ninot pregunta quan hi haurà un local social.
L’Alcaldessa li respon que ja hi ha un local social que és el cafè de la vila.

El regidor Ramon Ninot pregunta que si un petit grup vol fer activitats si pot utilitzar aquest
local social del cafè.
L’Alcaldessa li respon que el local social el cafè de la vila, té una concessió administrativa a
favor d’una persona, que és la responsable del local i que aquesta podrà decidir si li interessa
o no l’interessa que es facin aquestes activitats. Suposo que serà un tema de costos, neteja,
etc.
El regidor Joan Fabregat diu que en les reunions que han mantingut amb les associacions
veïnals, ja els hi han demanat locals, però resulta que no en tenim.
El regidor Ramon Ninot pregunta si pot fer-se o arreglar-se un local, com per exemple les
escoles, amb recursos municipals.
L’alcaldessa respon que val molts diners. Tots els locals i millores en locals s’han fet sempre
amb alguna subvenció, s’espera poder fer-ho en el futur.
El regidor Ramon Ninot pregunta a l’alcaldessa si hi ha algun calendari per executar aquestes
obres d’adequació d’algun local.
L’alcaldessa li respon que no.
La regidora Rosa M. Verdura comenta amb tots els regidors, que creu que caldria enviar una
felicitació, des de la Corporació, a l’Associació de Veïns i Amics de Belltall pel seu vint-icinquè aniversari.
Per unanimitat dels membres del Ple s’acorda enviar aquesta felicitació.
Sense cap més pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre
de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 10.21 hores.

