Passanant, 6 de març de 2012.
Sessió Ordinària
Número 01/2012

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de l’Il·lm. Sr. Joan Fabregat i Benach, tinent d’alcalde i alcalde (e.f.) de la
Corporació i amb l’assistència de:
- 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.
L’Il·lm. Sr. Joan Fabregat excusa la presencia de l’alcaldessa a l’acte, per motius de
representació d’aquesta corporació en el Consell d’alcaldes convocat per avui al Consell
Comarcal de la Conca de Barberà.
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 DE DATA
7 DE DESEMBRE DE 2011.
Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia en la convocatòria de la
sessió, l’alcalde (e.f.) pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir.
La regidora Roset diu que no pot aprovar-la perquè, hi ha un error en que és diu que manca
en el punt 6 un comentari que va fer el regidor Torres i ella havia dit que era un comentari de
la regidora Jové.
L’alcalde (e.f.) posa el punt a votació, i es aprovada per tres vots a favor i el vot en contra de
la regidora sra. Roset.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2011
AL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2011, i DEL 1 DE GENER DE 2012 AL 29 DE FEBRER DE
2012.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’alcaldia des del passat dia 1 de
desembre de 2011 al 31 de desembre de 2011, i del 1 de gener de 2012 fins el dia 29 de
febrer de 2012.
És dóna compte dels decrets 144/2011 al 158/2011 i del 1/2012 al 24/2012
Els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE NOVEMBRE I
DESEMBRE 2011, I GENER DE 2012 I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS
MATEIXOS MESOS.
L’alcalde (e.f.) informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de novembre i
desembre de 2011 i de gener de 2012, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE NOVEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

27.829,15.-€
2087
2284
19.787,14.-€
2069
2294
79.671,82.-€
2071
2262

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

216.731,72.-€
2344
2634
27.428,74.-€
2302
2569
37.184,99.-€
2314
2559

MES DE GENER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments
Els regidors es donen per informats.

7.934,76.-€
504
8.654,08.-€
6
496
18.265,35.-€
4
485
26

4.- INFORMACIÓ SOBRE EL TANCAMENT DEL REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS
D’AQUEST AJUNTAMENT I REGISTRES AUXILIARS, EXERCICI 2011.
El secretari informa del tancament dels llibres del registre general d’entrada i sortida de
documents de l’exercici 2011.
El registre general d’entrada de documents consta de 113 fulls, amb registres numerats del
número 1/2011/1 al 1/2011/891.
El registre general de sortida de documents consta de 42 fulls, amb registres numerats del
número 1/2011/1 al 1/2011/318.
Pel que fa al registre auxiliar de l’eaCat, en tancar l’exercici 2011 dóna unes entrades
numerades del E/00001-2011 al E/000024-2011, i unes sortides numerades del S/000012011 al S/000011-2011
Els regidors es donen per informats.

5.-. INFORMACIÓ DE TOTES LES CONCESSIONS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
ATORGADES L’EXERCICI 2011.
Es dóna compte als membres del consistori de l’atorgament de llicències urbanístiques durant
l’exercici 2011.
Els regidors es donen per informats.

6.- INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI 2011.
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 s’obté, a 31 de desembre de 2011,
el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:

a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament

740.560,00 €
483.533,46 €
1.224.093,46 €
982.072,63 €
982.072,63 €
982.072,63 €
757.264,82 €
757.264,82 €
224.807,81 €

b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l'inici de l'exercici
Baixes
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l'exercici

TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

395.395,23 €
14,74 €
395.380,49 €
-

€

224.807,81.-€

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d'ingressos
Modificacions d'ingressos
Pressupost definitiu d'ingressos
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Devolució d'Ingressos
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

795.925,00 €
483.533,46 €
1.279.458,46 €
1.051.899,00 €
18.377,36 €
- €
734.237,04 €
299.284,60 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l'inici de
l'exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament al final de
l'exercici

TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

586.706,38 €
26.712,34 €
463.017,30 €
96.976,74 €

396.261,34.-€

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets
reconeguts nets
(a) Operacions corrents
(b) Altres operacions no financeres
1 Total operacions no financeres
2 Actius financers
3 Passius financers
Resultat pressupostari de l'exercici
AJUSTOS
4 Credits gastats finaçats amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals
5 Desviacions negatives de finançament
6 Desviacions positives de finançament

806.349,17 €
227.172,47 €
1.033.521,64 €
- €
- €
1.033.521,64 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Obligacions
Resultat
reconegudes Ajustaments
pressupostari
netes
430.257,73 €
376.091,44 €
543.584,40 €
- 316.411,93 €
973.842,13 €
59.679,51 €
- €
- €
8.230,50 €
8.230,50 €
982.072,63 €
51.449,01 €
-

€

-

€

27.132,16 €

24.316,85 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 86.462,28.-€, essent d’incorporació
obligatòria 86.462,28.-€ corresponents a la redacció del POUM, 10.633.72.-€, a les obres
d’arranjament del carrer principal de la Sala, 48.696,40.-€, als treballs de senyalització
turística 6.010.-€, a l’adequació de l’itinerari saludable dels Comalats 8.324,16.-€, i a
l’adequació de l’enllumenat públic de Passanant, 3a. Fase 12.798.-€.
Tanmateix, a l’aprova aquesta liquidació es traspassaran de manera voluntària i amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 64.136,28.-€, per tal de complementar
les partides necessàries i repartits de la manera següent: a la redacció del POUM, 11.363.-€,
a les obres d’arranjament del carrer principal de la Sala, 15.805,44.-€, als treballs de
senyalització turística 2.490.-€, a l’adequació de l’itinerari saludable dels Comalats 2.175,84.€, i a l’adequació de l’enllumenat públic de Passanant, 3a. Fase 32.302..-€.

1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

euros
FONS LÍQUIDS (a 31 de desembre de 2011)
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Drets pendents de cobrament del pressupost d’ingressos

21.564,21

corrent
tancat

Deutors no pressupostaris
Menys cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
TOTAL D’OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

446.338,15
299.284,60
96.976,74
50.076,81
-

Creditors no pressupostaris
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

254.292,93
224.807,81
29.485,12
-

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

213.609,43
4.571,52
86.462,28
122.575,63

Obligacions pendents de pagament del pressupost de despeses

corrent
tancat

2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així
com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el
romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de
difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
4.571,52.-€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels
deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en
voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la
baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són:

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de dubtosa
cobrabilitat

Exercici actual
:
1r. any immediatament anterior
2n. any
3r. any
4t. any
5è. any
6è. anys i següents

0%
5%
10%
25%
40%
80%
100%

Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu saldo.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
CAP.
4. Respecte a l’estabilitat pressupostària
El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
de conformitat amb l’article 19 de la LGEP posant-se de manifest una capacitat de
finançament per import de 59.679,51.-€.
5. S’ha informat negativament sobre els pagaments i expedients administratius següents (si
és el cas): CAP.
6. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats
i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts
i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:

•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà
el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP reformada per la Llei 15/2006, de 26 de
maig, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
L’article 22 de la LGEP reformada per la Llei 15/2006, de 26 de maig, estableix que les
entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de
la Llei estaran obligades a elaborar i aprovar, en el termini dels tres mesos següents a
l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
amb un horitzó temporal màxim de tres anys.
5. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, que en termes consolidats figura a
la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
La regidora Roset, pregunta si els pendents de pagament s’arrosseguen al proper exercici.
El secretari interventor li diu que si, d’acord amb la instrucció comptable.
Els regidors es donen per informats.

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PADRONS FISCALS DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 2n. SEMESTRE 2011 I TAXES I PREUS PÚBLICS
AGRUPATS 1r TRIMESTRE DE 2012.
L’Alcalde (e.f.) informa del tancament del padró de subministrament d’aigua potable a domicili,
2n. semestre de 2011, i del padró de taxes i preus públics agrupats 1r. Trimestre de 2012 i
PROPOSA:
Aprovar inicialment el següents padrons i per l’import següent:
- SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 2n. SEMESTRE 2011.
Import: 18.675,90.-€, amb 252 documents cobratoris.
- TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 1r. TRIMESTRE 2012.
Import: 10.067,50.-€, amb 255 documents cobratoris.
La proposta és aprovada amb tres vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

8.- 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
PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS 2012.
En data 16 de desembre de 2011, té entrada en aquesta corporació una proposta de conveni
entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i aquest ajuntament, per a la prestació dels
serveis socials 2012.
Vist que des de l’any 1995 han existit convenis de prestació del servei entre el Consell
Comarcal i l’ajuntament.
Donat que hi han variacions importants respecte el darrer conveni establert.
Donat que aquesta corporació, precisa d’aquest serveis.
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 prestació dels serveis socials 2012.
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 es aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE
L’AJUNTAMENT DE PASSANANT i BELLTALL.
Relació de fets
1. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
defineix en el seu article 10.1 la seu electrònica com aquella adreça disponible per als
ciutadans, a traves de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual, gestió i
administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en
l’exercici de les seves competències; així mateix, l’esmenta’t article en el seu apartat 3
estableix que cada administració pública determinarà les condicions i instruments de
creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial,
responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.
En tot cas haurà de garantir-se la identificació del titular de la seu, així com els mitjans per
a formular queixes i suggeriments. En aquest marc normatiu, el Consorci Administració
Oberta de Catalunya va redactar un projecte de reglament i d’ordenança, amb la finalitat
de crear i definit les característiques de la seu electrònica.
2. Per a l’execució de les seves competències, la legislació reconeix als ajuntaments, com a
ens locals dotats de personalitat jurídica i d’autonomia, la potestat reglamentària, a
materialitzar mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments.
3. El secretari ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació del
contingut de les disposicions que es proposen a la normativa reguladora de la matèria,
concretament a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, i a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya.
Fonaments de dret
1. Articles 4.1.a), 47, 49, i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
2. Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
4. Articles 45.1 i 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú.
5. Articles 7, 8, 24, 25, 41, 52, 58, 67 i 68 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
6. Articles 1, 6, 10, 12, 14 i ss, 24, 25, 26, 27.7, 37 i apartat 4t de la disposició final tercera
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
7. Articles 10, 11, 13, 15, 16, 21 i 24 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.

8. Articles 17 i 18 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici.
9. Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tant, proposo que s’acordi:
Primer. Crear la seu electrònica de l’Ajuntament de Passanant i Belltall.
Segon. Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica
municipal.
Tercer. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província, al DOGC
i a un diari per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Quart. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà
d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text
íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al butlletí oficial de
la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què
es publica el text íntegre.
Cinquè. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
La regidora Roset diu que es curiós que es vulgui avançar amb aquests temes quan hi ha
temes més urgents com la cobertura de televisió o de mòbils que encara no està resolta.
S’està endarrerits en cobertura i tecnologia.
L’alcalde (e.f.) li diu que ara toca aprovar aquest reglament i que amb els altres temes ja s’ha
avançat i es treballa per avançar encara més.
La proposta es aprovada per tres vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

10.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PROJECTE D’ABASTAMENT EN ALTA AMB CAPTACIÓ
AL CANAL SEGARRA-GARRIGUES.
Antecedents
1. El servei d’abastament d’aigua potable de les comarques de l’Urgell, la Segarra, la Conca
de Barberà i l’Anoia es caracteritza per una baixa garantia en la seva prestació quan aquest
depèn de l’aprofitament de recursos locals. Els problemes són tant de quantitat com de

qualitat, essent endèmics en algunes zones els incompliments de la normativa vigent que
regula les condicions de l’aigua destinada al consum humà (principalment pel que fa a les
concentracions de nitrats, arsènic, fluor i sulfats) i els desabastaments en èpoques de
sequera, els quals han de ser resolts mitjançant camions cisterna.
2. Pel que fa als municipis connectats a les xarxes d’abastament dels sistemes Sió, Cercavins
o Riu Corb, les quals s’alimenten des del Canal d’Urgell, els problemes estan més aviat
relacionats amb la dependència d’una infraestructura inicialment dissenyada pel
subministrament d’aigua per a reg agrícola i que per tant condiciona la disponibilitat del recurs
i, en els dos últims casos, agreujada per la manca d’infraestructures adients de potabilització
de les aigües procedents del canal.
3. Actualment es troba en la fase prèvia a la licitació de les obres el “Proyecto Constructivo de
Abastecimiento en Alta con captación en el Canal de Segarra–Garrigues” (el Projecte) les
quals seran executades per l’empresa pública Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (Acuaebro).
Amb aquesta obra es construiran unes infraestructures què, partint del Canal Segarra–
Garrigues, i desprès de la potabilització de l’aigua, connectarà amb les diferents xarxes
supramunicipals d’abastament. Aquesta infraestructura està dissenyada per aportar fins a
30.000 m3 diaris i permetria donar servei a una població de més de 83.000 habitants,
repartides entre quaranta-tres municipis i quatre comarques. L’import previst del conjunt de
les actuacions és de 43,8 milions d’euros.
4. L’Agència Catalana de l’Aigua ja ha executat una part de les actuacions necessàries pel
desenvolupament del Projecte. Concretament ha estat la redactora dels projectes constructius
de l’estació potabilitzadora i de la xarxa de distribució, i ha construït l’estació potabilitzadora
(ETAP Ratera) de manera integrable amb les obres del Projecte. Tot plegat ha suposat la
inversió de 8,22 milions d’euros.
5. L’actuació contemplada al Projecte disposa de cofinançament per part de la Unió Europea,
a través del Fons de Cohesió, per un import de 15,5 milions d’euros. El calendari de
contribucions financeres del Fons de Cohesió finalitza l’any 2013.
6. Les condicions d’execució, finançament i explotació de les obres definides al Projecte
(conduccions, estacions de bombament i dipòsits) es troben regulades mitjançant un Conveni
subscrit entre Acuaebro i l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest document s’estipulen les
condicions de finançament de la part no sufragada pels fons europeus i permeten el seu
retorn en un període de vint-i-cinc anys.
6. L’Agència Catalana de l’Aigua ha manifestat la seva voluntat d’impulsar aquest Projecte,
assumint l’import de les actuacions un cop deduïda les aportacions dels Fons de Cohesió i
dels usuaris. Abans però d’accedir a l’inici del procés de licitació de les obres, cal el
compromís dels beneficiaris d’assumir el retorn d’una part del finançament no cobert pels fons
de cohesió.

7. El desenvolupament de les obres previstes en aquesta actuació suposa una excel·lent
oportunitat per a solucionar definitivament els problemes d’abastament d’aquestes
comarques, tant en la seva vessant quantitativa com qualitativa, alhora que una motivació per
a vertebrar el territori en torn a interessos comuns de primera necessitat i dotar-lo d’elements
públics de gestió.
8. La disponibilitat de recursos econòmics procedents de fons de cohesió europeus, la
participació econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua, així com les condicions de
finançament que ofereix l’empresa promotora de l’actuació (Acuaebro), configuren un seguit
de circumstàncies que cal valorar molt positivament, sobretot atesa la situació econòmica
actual, pel que fa a l’oportunitat de recolzar i participar en la promoció d’aquesta actuació i en
la seva posterior gestió.
S’acorda:
1.
Realitzar l’abastament d’aigua potable, als seus respectius àmbits de gestió, a partir de
les infraestructures que es desenvoluparan en el marc del “Proyecto Constructivo de
Abastecimiento en Alta con captación en el Canal de Segarra–Garrigues”.
2.
Assumir el pagament del 46,4140% de l’import no cobert pels Fons de Cohesió
(aquesta quantitat correspon al 30% de l’import estimat inicialment pel total de les inversions).
El retorn del finançament d’aquestes inversions es realitzarà d’acord amb les condicions que
figuren al Convenio suscrito entre la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. y la
Agència Catalana de l’Aigua para la ejecución del “Proyecto Constructivo de Abastecimiento
en Alta con Captación en el Canal Segarra–Garrigues”, i inicialment amb el següent
repartiment, sense perjudici dels repartiments que estableixi posteriorment el Consorci
esmentat a l’acord:

Organisme
El Consell Comarcal de La
Segarra
El Consell Comarcal de la
Conca de Barberà
L’Ajuntament de Tàrrega
Total

Població
servida

Participació

24.415

53,04 %

4.018

8,77%

17.600
46.033

38,23 %
100,00 %

Especificat per cada municipi de la Conca de Barberà:

Organisme
Ajuntament de Conesa
Ajuntament de Forès
Ajuntament de Les Piles
Ajuntament de Llorac
Ajuntament de
Passanant i Belltall
Ajuntament de Sta.
Coloma de Queralt
Ajuntament de Savallà
del Comtat
Ajuntament de Senan
Ajuntament de
Vallfogona de Riucorb
TOTAL

% segons la
població
servida total

129
59
219
112

% segons la
població
servida de la
comarca
3,21 %
1,46 %
5,45 %
2,78 %

168

4,18%

0,36 %

3.092

76,95 %

6,72 %

69

1,72%

0,14 %

55

1,36 %

0,11 %

115

2,86 %

0,25 %

4.018

100 %

8,77 %

Habitants

0,28 %
0,13 %
0,47 %
0,24 %

3.
Acceptar, al seu càrrec, l’explotació de les infraestructures, des del moment de la seva
entrada en explotació, tot incloent les despeses derivades de la seva operació, manteniment,
vigilància, conservació, funcionament i reparació, així com qualsevol altra relacionada amb el
pagament de cànons, taxes, tarifes o impostos derivats de la normativa vigent o les
condicions pactades entre les parts.
4.
Constituir un Consorci, al qual es podran adherir nous beneficiaris de les actuacions,
destinat a gestionar aquestes infraestructures i a integrar-les amb la resta de xarxes
d’abastament del territori. Un cop constituït el Consorci aquest regularà la participació dels
seus membres en el suport de les despeses d’explotació i del retorn del finançament de les
inversions i establirà les condicions, econòmiques i de tot tipus, per a la incorporació de nous
Consorciats, i/o de nous consums beneficiaris d’aquestes infraestructures.
Aquest Consorci comptarà amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc
de les seves competències d'Administració Hidràulica, per tal de fomentar la incorporació de
nous subministraments en les Comarques abastides per aquesta infraestructura, en front
d’altres subministraments alternatius.
El Consorci preveurà la possible integració, amb veu però sense vot, de l’Agència Catalana
de l’Aigua.

5.
Abonar directament a Acuaebro la part de la tarifa corresponent al retorn esmentat al
punt anterior. A tal efecte, s’insta a l’ACA a promoure davant Acuaebro la modificació
corresponent del Conveni vigent per a la inclusió d’aquesta nova clàusula, així com la
participació dels representants del Consorci a la Comissió de Seguiment prevista al Conveni.
En el cas que, no fos possible l’esmentada modificació del Conveni, l’obligació d’abonament
de la tarifa serà a favor de l’Agència Catalana de l’Aigua.
6.
Aquest acord és vinculant a partir de la seva signatura. En conseqüència, a partir
d’aquest moment són exigibles les obligacions de naturalesa econòmica que s’hi estableixen i
que les parts signants es comprometen a fer efectives de conformitat amb el que s’hi preveu,
sense poder-se’n abstenir per la concurrència de cap canvi en les circumstàncies que els
sigui atribuïble.
La regidora Roset diu que manca informació. Tot i que ho veu positiu, cal saber el cost total de
l’obra i en quan repercutirà al contribuent.
L’alcalde (e.f.) li diu que el preu per m3 serà de 0,87€ i aquí caldrà afegir-hi les despeses dels
serveis municipals. Que des de l’equip de govern es creu indiscutible aquesta adhesió i que
s’arriba al final d’un procés de deu anys que garantirà el subministrament i futur dels nostres
pobles.
La proposta és aprovada per tres vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

11.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya
que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució
Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol
de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de
1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En
virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural.

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i
de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la

cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del
dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris
no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus
interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens
locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret
110/1996.
Tenint en compte que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va constituir
formalment l’Associació de Municipis per la Independència i es van aprovar els seus estatuts, i
vist el contingut dels mateixos,
PROPOSO el Ple municipal l’adopció dels següents acord:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data
14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcaldessa per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb
totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Pasada a votació voten favorablement l’alcalde (e.f.) i la regidora Roset i s’abstenen el regidor
Torres i la regidora Jové. Essent necessari majoria absoluta la proposta no és aprovada.

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA
GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.
Antecedents
En data 10 de juny de 2009 es va signar el conveni entre el Consell Comarcal, Gestora de
Runes de la Construcció, SA i Bercontres, SA, per a la gestió integral de les runes de la
Conca de Barberà.

Aquest conveni preveu la construcció d’una planta de reciclatge de runa al Centre comarcal
de tractament de residus municipals i l’adequació d’un dipòsit controlat de runes al municipi
de Pontils.
En data 26 de juliol de 2010, el Ple del Consell Comarcal va aprovar definitivament el text de
l’ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció, i el text íntegre d’aquesta
ordenança s’ha publicat en el BOPT núm. 234 de data 11 d’octubre de 2010.
El Ple de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, en sessió de data 2 de novembre de 2010, va
aprovar inicialment l’Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció.
Aquesta ordenança ha estat sotmesa a informació pública pel període reglamentari, en el
BOPT núm. 271 de data 25 de novembre de 2010, en el DOGC núm. 5763 de data 25 de
novembre de 2010, al setmanari Nova Conca de data 26 de novembre de 2010 i al taulell
d’anuncis de la corporació, i no s’han presentat ni al·legacions ni reclamacions al text.
Després d’una valoració per part de tècnics municipals, es va acordar la modificació de
l’import mínim del cost de la fiança constituïda a favor de l’ajuntament. Per tant, des del
Consell Comarcal es va procedir a la tramitació de la ordenança modificada, la qual s’ha
publicat íntegrament en el BOPT núm. 279 de data 3 de desembre de 2011.
Fonaments jurídics
Articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obra, activitat i serveis dels ens locals.
Es proposa al Ple de l’ajuntament que acordi:
Primer. Aprovar definitivament l’ordenança municipal per a la gestió dels residus de la
construcció, el text de la qual s’adjunta com annex a aquesta proposta.
Segon. Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Passanant i Belltall a l’ordenança municipal per a
la gestió dels residus de la construcció publicada al BOPT núm. 279 de data 3 de desembre
de 2011, pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Tercer. Publicar aquest acord en el BOPT, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació, als
efectes de donar-ne coneixement i publicitat.
Quart. Donar trasllat d’aquesta adhesió al Consell Comarcal per al seu coneixement.
La proposta és aprovada per tres vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

13.- PRECS I PREGUNTES.
La regidora Roset pregunta si s’estudiat la proposta que elabora el Consell Comarcal de la
Conca de Barberà de mancomunar el servei municipal de subministrament d’aigua potable.
A petició de l’Alcalde (e.f.) el secretari li respon que en aquests moments tan sols hi ha hagut,
per part del Consell Comarcal, unes entrevistes per saber com funcionen el serveis i treure
conclusions.
La regidora Roset pregunta si es pensa posar alguna barana a l’espai del mur que s’ha
construït en la zona del carrer de baix.
L’Alcalde (e.f.) li respon que s’han demanat pressupostos.
La regidora Roset pregunta com és que el consultori mèdic de Belltall no pot emetre receptes
electròniques.
L’Alcalde (e.f.) li diu que és la primera veu que informa sobre aquest fet i que ho dubta, ja que
si hagués algun problema els serveis mèdics ja en haguessin informat.
La regidora Roset pregunta com és que està tancada la Font del Passeig de l’Om des de fa
tant temps.
L’Alcalde li respon que d’acord amb els protocols municipals, i donat que a l’hivern les
glaçades fan malbé aquestes instal·lacions es procedeix a tancar totes les fonts del municipi.
És un tema de no malbaratar recursos econòmics.
La regidora Roset, diu que hi ha una màquina treballant al municipi que neteja vores i tallant
branques que qui decideix, supervisa i paga aquest treballs. Creu que no és una bona feina ja
que els treballs fan mal als arbres, amb possibilitat de que agafin malalties. També a nivell
d’imatge dóna una mala sensació i deixa tots els camins plens de fusta que els fa
intransitables.
L’Alcalde li respon que els treballs són pagats per l’ajuntament. Que en el municipi
majoritàriament la gent viu de la pagesia i com a conseqüència de les queixes fetes per la
majoria dels pagesos es va optar per efectuar aquests treballs, per tal de proporcionar els
pagesos una millor transitivitat de les seves màquines per les seves feines. Que si ens
carreguem el món de la pagesia encara estarà més malament el terme municipal. Els treballs
no estan finalitzats i les fustes que pugui haver-hi pels camins s’aniran retirant i en pocs
mesos si plou d’una vegada la imatge ja millorarà.
La regidora Roset diu que aquest hivern ha estat molt fred amb fortes glaçades que han
provocat accidents. Que caldria actuar d’una manera més coordinada tirant sal als carrers per
evitar el gel. També es podria tallar a la circulació aquells accessos més problemàtics que

poden causar accidents. Creu que l’ajuntament novament no ha estat preparat ni ha donat
solucions a la població.
L’Alcalde (e.f.) és reafirma en que hi hagut episodis de molt de fred. Que l’ajuntament i ell al
capdavant van treballar des d’un primer moment, encara nevant, per retirar i donar vialitat als
vehicles i les persones. Que hi ha episodis climàtics que superen les possibilitats de fer-hi
actuacions i que aquest n’ha estat un d’ells. Quan va pasar l’incident a Belltall s’estava
treballant a la zona de La Sala de Comalats, Glorieta i La Pobla de Ferran, tal i com marca el
protocol d’actuació i que evidentment es va treballar a tots els nuclis del municipi.
Sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20.21 hores.

