Passanant, 15 de setembre de 2017.
Sessió extraordinària
Número 05/2017

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraorordinària, 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. Xavier Salvadó i Vives, secretari del SAM Diputació de Tarragona,
en servei d’assistència a l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 10.05 hores.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 6 DE JUNY DE 2017.
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 6 de juny de 2017.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 27 DE MAIG DE 2017 AL
27 D’AGOST DE 2017.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 27 de
maig de 2017 al 27 d’agost de 2017.
És dóna compte dels decrets 053/2017 al 099/2017
Núm.
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RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2017
Concepte resolutiu
Ordenació de pagaments mes de maig, segons relació.
Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Renovació de la
pavimentació a diversos camins municipals”
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RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2017
Concepte resolutiu
Aprovació inicial projecte i plec de condicions de la concessió administrativa
del bé demanial Local Social de Passanant, per a l’ús privatiu de “Cafè bar
de la Vila”
Aprovació bases reguladores del procediment que han de servir per
seleccionar el beneficiari d’una llicència d’ús privatiu per la col·locació i
explotació de les barres de bar de la Festa Major de Passanant i Belltall
2017
Aprovació de factures rebudes el mes de maig, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de maig, segons relació.
Concessió de llicència de lloguers bens mobles immobles, a M.C.F.M.
expedient LL/05-2017
Concessió de llicència urbanística, expedient 2016/LO008, a nom de R.N.A.
Concessió de llicència urbanística, expedient 2017/LO005, a nom de A.M.P.
Concessió de llicència urbanística, expedient 2017/LO008, a nom de P.G.M.
Concessió de llicència urbanística, expedient 2016/LO016, a nom de P.Q.A.
Resolució retorn de fiança i tancament expedient, llicencia de lloguer bens
mobles, LL-03-2017, a nom de AVVAA Passanant
Resolució retorn de fiança i tancament expedient, llicencia de lloguer bens
mobles, LL-04-2017, a nom de AVVAA Passanant
Resolució retorn de fiança i tancament expedient, llicencia de lloguer bens
mobles, LL-05-2017, a nom de M.C.F.M.
Concessió de llicència de lloguers bens mobles immobles, a A.VV.AA.
Passanant, expedient LL/07-2017
Aprovació definitiva del projecte “Nova estació de tractament d’aigua
potable”
Aprovació definitiva del projecte “Renovació de la canonada d’impulsió per
al subministrament d’aigua potable a Passanant i Belltall”
Adjudicació de contracte menor de l’obra “Nova estació de tractament
d’aigua potable”.
Resolució devolució de fiança, llicencia urbanística 2017-LO002, a nom de
J.B.S
Relació provisional d’admesos i exclosos concurs-oposició lliure, auxiliar
administratiu, C2
Ordenació de pagaments mes de juny, segons relació.
Aprovació de factures rebudes el mes de juny, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de juny, segons relació.
Resolució autorització matrimoni civil, entre els contraents, J.M.P.R. i J.P.C,
expedient número 2017/037
Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centre
de treball, entre el Departament d’Ensenyament (Institut Alfons Costafreda
de Tàrrega) i l’Ajuntament, per l’alumna M.S.B.
Aprovació acta de preus contradictoris 1, obra “Renovació de la
pavimentació de diversos camins municipals”
Aprovació certificació 1, obra “Renovació de la pavimentació de diversos
camins municipals”
Aprovació definitiva projecte i plec de condicions de la concessió
administrativa del bé demanial Local Social de Passanant, per a l’ús privatiu
de “Cafè bar de la Vila”
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RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2017
Concepte resolutiu
Aprovació defintiva bases reguladores del procediment que han de servir
per seleccionar el beneficiari d’una llicència d’ús privatiu per la col·locació i
explotació de les barres de bar de la Festa Major de Passanant i Belltall
2017
Resolució adjudicació de la concessió administrativa del bé demanial Local
Social de Passanant, per a l’ús privatiu de Cafè bar de la Vila, a E.P.R.
Resolució adjudicació llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de
les barres de bar de la Festa Major de Passanant i Belltall 2017
Aprovació de la relació definitiva d’admesos i exclosos concurs-oposició
lliure, auxiliar administratiu, C2, la composició del tribunal i la data
d’examen.
Aprovació inicial estudi previ “Renovació de la pavimentació del vial d’accés
al La Pobla de Ferran”
Resolució d’aprovació de la bossa de treball, pel sistema de concurs
oposició lliure, per a posteriors contractacions temporals, com a auxiliars
administratius, dotades amb les retribucions que corresponguin segons la
legislació vigent i pressupost general municipals
Concessió de llicència de lloguers bens mobles immobles, a A.VV.AA.
Belltall, expedient LL/06-2017
Resolució suspensió tràmit per resoldre, sol·licitud de llicència urbanística, a
nom de G.B.G., expedient 2017-LO011
Ordenació de pagaments mes de juliol, segons relació
Aprovació de factures rebudes el mes de juliol, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de juliol, segons relació.
Aprovació certificació 2, obra “Renovació de la pavimentació de diversos
camins municipals”
Concessió de llicència de lloguers bens mobles immobles, a A.VV.AA.
Passanant, expedient LL/08-2017
Resolució al·legacions presentades per M.LL.P.S, a la resolució 086/2017
d’aprovació de la borsa de treball, d’auxiliar administratiu C2
Resolució contractació de A.E.A.R. per a cobrir el lloc de treball, d’auxiliar
administratiu C2
Concessió de llicència urbanística, expedient 2017/LO009, a nom de E.D.E,
SLU
Concessió de llicència urbanística, expedient 2017/LO010, a nom de E.D.E,
SLU
Concessió de llicència urbanística, expedient 2017/LO012, a nom de R.M.A.
Requeriment documentació llicència urbanística, expedient 2017/LO013, a
nom de E.D.E, SLU

Sense rés a dir, els regidors/es es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS DE MAIG I JUNY 2017, I
ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos de maig i juny de
2017, i dels pagaments realitzats en els mateixos mesos.

S’ha adjuntat la relació en la documentació, i de la mateixa es desprenen les següents
dades econòmiques:
MES DE MAIG
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

1.415,36.-€
867
889
47.166,14.-€
783
955
5.239,05.-€
804
951

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

4.251,75.-€
1072
1078
32.931,24.-€
956
1101
1.263,75.-€
970
1046

Sense cap més comentari per part dels regidors/es, aquests es donen per informats.

4.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES 2017 I, SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI 1R.
SEMESTRE 2017.
L’Alcaldessa informa del tancament dels següents padrons fiscal, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2017.

Import: 30.435,94.-€, amb 3 documents cobratoris.
2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 1r. SEMESTRE 2017.

Import: 17.347,55.-€, amb 252 documents cobratoris.
La proposta es passa a votació, i és aprovada per unanimitat dels membres del Ple.

5.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS, EXERCICI 2018.
Vist que abans del dia 31 de juliol s’havia de comunicar, a la Delegació Territorial d’Empresa i
Ocupació a Tarragona, la proposta de festes locals per l’exercici 2018,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar el calendari de festes locals 2018 de la següent manera:
Passanant, Glorieta, La Sala de Comalats i La Pobla de Ferran
12 de maig (festa de la Mare de Déu)
18 d’agost (festa major)
Belltall,
11 d’agost (festa major)
06 d’octubre (festa del Sagrat Cor)
Segon.- Comunicar el resultat als Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta feta per l’alcaldia.

6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE
BARBERÀ I L’AJUNTAMENT PEL PLA COMARCAL D’INVERSIONS EN MILLORA DE
CAMINS, ANY 2017.
En data 30 de juny de 2017, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, ha proposat a
aquest Corporació la signatura d’un conveni pel pla comarcal d’inversions en millora de
camins, any 2017.
Aquest conveni té per objecte regular la subvenció que atorga el Consell Comarcal de la
Conca de Barberà als ajuntaments de la comarca, pel pla comarcal d’inversions en millora de
camins, any 2017.
La finalitat del mateix es oferir a l’ajuntament una subvenció per a fer front a les despeses
d’inversió en millora de camins.
Vist que aquesta col·laboració és beneficiosa pel municipi i donat que aquesta corporació
cada exercici té una partida pressupostaria per aquesta inversió, part de la qual està
finançada, segons el pressupost municipal, amb aquesta subvenció que es proposa en el
conveni.
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, pel Pla comarcal d’inversions en millora de camins,
exercici 2017.
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.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació s’aprova la proposta efectuada.
7.- PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL A LA
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS ARXIU (DUA) ELABORADA PEL CONSELL
INTERNACIONAL DEL ARXIUS (CIA/ICA)

L'ICA (Internacional Council Archives) va ser creada per la UNESCO el 9 de juny del 1948, i
des de llavors les dues organitzacions han col·laborat de forma intensa en la promoció dels
arxius i d’ençà l'any 2008, amb motiu de la commemoració del 60è aniversari de l'ICA, el dia 9
de juny se celebra el Dia Internacional dels Arxius.
El Consell Internacional d'Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius l'any
2010 a Oslo, i que s'incorpora en l'apartat primer de la resolució. Seguidament, la UNESCO
(Organització de les Nacions Unides per a l'Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36a
Conferència General, celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011, va adoptar una resolució
en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els
seus principis i a aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur en el seu
respectiu àmbit territorial.
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el
paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de
comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la
investigació històrica.
L'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), com a representant del
col·lectiu professional en l'àmbit català, i per tal de promoure el bon exercici de la professió
d'arxiver i preservar i difondre el patrimoni documental, tant públic com privat, van participar
activament en la redacció i aprovació de la Declaració Universal dels Arxius (DUA). És

aquesta associació la que està impulsant a nivell català que totes les organitzacions
públiques i privades s'adhereixin a la DUA.
Des del 2013 s'han anat adherint a la Declaració Universal dels Arxius (DUA) diferents
organitzacions entre les que destaquen diputacions, ajuntaments, consell comarcals i entitats
de l'àmbit privat.
L’Ajuntament de Passanant i Belltall, juntament amb els amb els vint-i-dos municipis que
conformen la comarca i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, tots ells amb una
estreta vinculació amb l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, té com a un dels objectius
bàsics la promoció de les bones pràctiques en l'exercici de les funcions d'arxiu i gestió dels
documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l'àmbit públic com
privat. Així mateix, subscrivint aquesta declaració, s'identifica públicament com entitat
promotora dels valors de seguretat, transparència, preservació del valor i significat de la
memòria col·lectiva, alhora que facilitadora de l'accés lliure als arxius com una manera
d'enriquir el coneixement de la societat, promoure la democràcia i protegir els drets de la
ciutadania.
Acords
En conseqüència, l’Ajuntament de Passanant i Belltall adopta els acords següents:
Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i
aprovada pel Consell Internacional d'Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el
text de la qual es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius
"Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als
arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts
fiables d'informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions
administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el
desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria
individual i col·lectiva. L'accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat,
promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.
Per això, nosaltres reconeixem:

el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives,
culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l'evolució de les societats;


el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i
col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur;

la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d'activitats de la
humanitat;

la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els
documents, ja sigui el paper, el digital, l'audiovisual i d'altres de qualsevol naturalesa;

el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i
continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció dels
documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús;

la responsabilitat de tots -ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i
custodis d'arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informacióen la gestió dels arxius;

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:

s'adoptin i s’adoptin i reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d'arxius;

la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els
organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de
les seves activitats;

es dotin els arxius amb els recursos adequats que n'assegurin la correcta
administració, amb previsió de contractació de professionals degudament qualificats;

els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;

els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets
de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;

els arxius siguin utilitzats per a la promoció d'una ciutadania responsable."

Segon. Tenir en compte els principis que s'hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes per
tal d'assolir els objectius que s'hi descriuen, d'acord amb els objectius bàsics de promoció de
les bones pràctiques en l'exercici de les funcions d'arxiu i gestió de documents i la
preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l'àmbit públic com privat.
Tercer. Comunicar els acords a la Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i a l'Associació d'Arxivers de Catalunya.
Els membres del Ple de la Corporació, aproven per unanimitat la proposta.

PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ,
EXERCICI 2016
ANTECEDENTS
1. En data 21 de març de 2017 l’alcaldessa va resoldre iniciar la tramitació administrativa del
compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió de
l’informe d’intervenció preceptiu.
2. En data 31 de març de 2017 l’interventor va emetre informe favorable relatiu al compte
general de la corporació corresponent a l’exercici de 2016, les principals conclusions del qual
són les següents:
1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents
estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un desestalvi de 11.242,99.-euros.
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 227.949,25.-euros. La gestió de la tresoreria presenta un dèficit anual
de -70.225,24.-euros.
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
194.259,59.-euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 92,16% i d’ingressos
del 93,55%.
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de l’ens
local, aquest presenta una capacitat de finançament de 74.827,70.-euros, un compliment de
la regla de la despesa de 13.530,45.-euros, un rati de deute viu de 14,17% i un PMP del
darrer trimestre de 2016 de -5,6847.
5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del
simplificat.
3. En data 18 d’abril de 2017 l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.
4. En data 2 de maig de 2017 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va
dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.

5. En data 27 de juny de 2017 el secretari va certificar que el Compte General es va exposar
al públic durant el termini del 22 de maig al 23 de juny de 2017 i que durant el termini
d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut.
Per tant, ES PROPOSA
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 4.367.221,41.- euros, un passiu de
4.367.221,41.- euros i un resultat de l’exercici de -11.242,99.- euros.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de
-11.242,99.- euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
308.161,53.- euros, unes obligacions pendents de pagament de 116.879,16.- euros, i un
resultat pressupostari ajustat de 194.259,59.- euros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 3.874.535,78.- euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net
de 4.158.133,07.- euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 139.401,30.- euros i s’arriba a
unes existències finals de 69.176,06.- euros
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç,
en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local: en tancar
l’exercici hi ha unes existències finals de 69.176,06.- euros.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
Per unanimitat dels membres del Ple, s’aprova la proposta presentada.

9.- PRECS I PREGUNTES.
El senyor Ramon Ninot Aloy, regidor, comenta que l’acabat de les obres que s’han fet en la
xarxa d’aigües no és òptim el que pot provocar algun ensurt pels vianants. Demana que
l’ajuntament faci les actuacions necessàries per arranjar-ho.
També exposa la necessitat d’engegar les obres de millora del poliesportiu, tant respecte a la
pròpia pista com el vallat i la il·luminació. amb la finalitat d’evitar danys a la mainada que hi va
a jugar.
La Sra. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa, contesta que l’ajuntament ja té previst
acometre l’arranjament de la pista ja que, aquesta, presenta un estat de deteriorament i
sobretot als mesos d’estiu hi ha força activitat.
En Joan Fabregat i Benach, regidor, per l’arranjament de la pista es va encarregar un informe
tècnic que determinés les actuacions a realitzar i concloïa que era necessari construir un mur
de contenció damunt del camí de pas, per evitar que les reparacions no és malmetin.
El senyor Ramon Ninot Aloy, regidor, també comenta altres qüestions d’interès com
l’arranjament de la creu de terme, i la retirada de la rama procedent de les actuacions de
poda.
Finalment demana que és faci públic a la web i al taulell d’anuncis, les analítiques de l’aigua,
per evitar la inquietud dels veïns.
En Joan Fabregat i Benach, regidor, diu que les actuacions en relació a la poda realitzada als
camins, s’ha reiniciat ja que es va tenir que aturar com a conseqüència que en determinat
període de l’any no es pot fer servir determinada maquinària.
Als altres temes es donarà una solució.
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 10.25 hores.

