Passanant, 6 de setembre de 2016.
Sessió ordinària
Número 06/2016

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 10.02 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 7 DE JUNY 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 juny 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 de la Corporació.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 30 DE MAIG DE 2016 AL
26 D’AGOST DE 2016.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 30 de
maig de 2016 al 26 d’agost de 2016.
És dóna compte dels decrets 072/2016 al 110/2016
Núm.
072
073
074

Data
31/05
31/05
31/05

RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2016
Concepte resolutiu
Ordenació de pagaments mes de maig, segons relació.
Aprovació de factures rebudes el mes de maig, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de maig, segons relació.

Núm.

Data

075

02/06

076

07/06

077
078
079
080

07/06
10/06
10/06
15/06

081

16/06

082

17/06

083

22/06

084

28/06

085
086

30/06
30/06

087

05/07

088

05/07

089

11/07

090

12/07

091

13/07

092

13/07

093

13/07

094

13/07

095

15/07

096

19/07

097

22/07

RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2016
Concepte resolutiu
Aprovació acta de preus contradictoris 3, obra “Renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable, a Passanant”
Aprovació de la certificació 3, obra “Renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable, a Passanant”
Inici expedient Compte General de la Corporació, exercici 2015.
Convocatòria Comissió Especial de Comptes
Resolució sol·licitud empadronament.
Concessió de llicència de lloguer LL/07-2016
Aprovació inicial projecte d’obres “Projecte complementari d’abastament en
alta, als nuclis de Passanant, Belltall, Glorieta, La Sala de Comalats i La
Pobla de Ferran, de l’obra de renovació de la xarxa de distribució d’aigua
potable a Passanant”
Resolució sol·licitud de subvenció a l’ACA pel projecte d’obra, “Projecte
complementari d'abastament en alta, als nuclis de Passanant, Belltall,
Glorieta, La Sala de Comalats i La Pobla de Ferran, de l'obra de renovació
de la xarxa de distribució d'aigua potable a Passanant"
Aprovació acta de preus contradictoris 4, obra “Renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable, a Passanant”
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.
Aprovació de la certificació 4, obra “Renovació de la xarxa de distribució
d’aigua potable, a Passanant”
Contracte menor, “Arranjament de camins municipals”.
Aprovació definitiva del projecte d’obra “Projecte complementari
d’abastament en alta, als nuclis de Passanant, Belltall, Glorieta, La Sala de
Comalats i La Pobla de Ferran, de l’obra de renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable a Passanant”
Aprovació adjudicació definitiva del projecte d’obra “Projecte complementari
d’abastament en alta, als nuclis de Passanant, Belltall, Glorieta, La Sala de
Comalats i La Pobla de Ferran, de l’obra de renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable a Passanant”
Aprovació Annex I Pla de Seguretat i Salut, “Projecte complementari
d’abastament en alta, als nuclis de Passanant, Belltall, Glorieta, La Sala de
Comalats i La Pobla de Ferran, de l’obra de renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable a Passanant”
Retorn fiança i tancament expedient llicència de lloguer
LL/07-2016
Concessió de llicència de lloguer LL/08-2016
Retorn fiança i tancament expedient llicència de lloguer
LL/06-2016
Desestimació d’al·legacions i, aprovació definitiva del projecte d’obra
“Renovació de la pavimentació a diversos camins municipals”.
Concessió de llicència urbanística expedient 2016-LO009
Resolució adhesió al Pla d’assistència financera local 2016, del conveni
subscrit entre la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, per
import de 53.254,71.-€

Núm.

Data

098

26/07

099
100
101
102

29/07
30/07
30/07
02/08

103

02/08

104

02/08

105

05/08

106
107
108
109
110

11/08
11/08
12/08
17/08
17/08

RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2016
Concepte resolutiu
Aprovació de la certificació 1, obra ““Projecte complementari d’abastament
en alta, als nuclis de Passanant, Belltall, Glorieta, La Sala de Comalats i La
Pobla de Ferran, de l’obra de renovació de la xarxa de distribució d’aigua
potable a Passanant”
Ordenació de pagaments nomines mes de juliol, segons relació.
Aprovació de factures rebudes el mes juliol, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de juliol, segons relació.
Ordenació de pagaments mes de juliol, segons relació.
Resolució sol·licitud de subvenció PUOSC manteniment, exercicis 20162017
Resolució suspensió tràmit per resoldre, sol·licitud de llicència urbanística
expedient 2016-LO008
Aprovació de la certificació 5, obra “Renovació de la xarxa de distribució
d’aigua potable, a Passanant”
Denegació de llicència urbanística expedient 2016-LO007
Inici expedient concertació préstec pont obra aigua.
Resolució contracte menor de subministrament.
Concessió de llicència de lloguer LL/09-2016
Resolució autorització matrimoni civil.

Sense rés a dir, els regidors/es es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS DE ABRIL, MAIG, JUNY i
JULIOL 2016, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos d’abril, maig, juny
i juliol de 2016, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES D’ABRIL
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

3.858,00.-€
686
687
60.868,81.-€
638
736
1.079,15.-€
647
713

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

574,78.-€
759
798
58.288,52.-€
739
818
44,66.-€
814
814

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

6.084,34.-€
892
910
73.788,45.-€
826
926
574,78.-€
831
866

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

93.785,02.-€
997
1055
15.238,72.-€
935
1045
152,02.-€
978
978

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

4.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES 2016 I, SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI 1R.
SEMESTRE 2016.
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 2016.

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 2016.

Import: 16.525,75.-€, amb 250 documents cobratoris.
El regidor Ramon Ninot pregunta a que correspon el padró de l’impost sobre activitats
econòmiques.
El secretari li explica que és el IAE de les empreses eòliques radicades al municipi.
En Ramon Ninot també diu que l’aigua és molt cara.
L’alcaldessa li respon que tot i ser cara no cobreix ni de bon tros la despesa del servei.
El secretari explica al regidor que es pot dir que el metre cúbic és car, però no pas el preu de
l’aigua en la seva totalitat. La recaptació pel servei ben just arriba al cinquanta per cent de la
despesa del mateix. Fa més de cinc anys que les tarifes són les mateixes. El sistema tarifari
vigent va ser consensuat fa vint anys per tal de garantir l’estalvi d’aigua, per això és va optar
per cobrar el metre cúbic car a canvi és cobren pocs metres cúbics, dotze cada sis mesos,
estem parlant d’una despesa de deu euros mensuals inclosos impostos.
El secretari s’ofereix a detallar-li l’estudi de costos al regidor el dia que ell vulgui.
El regidor Ramon Ninot és dona per respòs, tot acceptant i agraint les explicacions donades.
Es passa a votació i és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció del regidor Ramon Ninot.

5. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS, EXERCICI 2017.
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 2017,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar el calendari de festes locals 2017 de la següent manera:
Passanant, Glorieta, La Sala de Comalats i La Pobla de Ferran
12 de maig (festa de la Mare de Déu)
19 d’agost (festa major)
Belltall,
12 d’agost (festa major)
07 d’octubre (festa del Sagrat Cor)

Segon.- Comunicar el resultat als Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona.
El regidor Ramon Ninot pregunta com és que La Sala de Comalats i Glorieta no tenen festa
marcada.
L’Alcaldessa respon que si que tenen festa marcada.
El regidor diu que no tenen festa pròpia i que això no els hi permetrà cobrar subvencions per
les activitats que fan en aquestes festes.
L’Alcaldessa l’informa que la festa local no comporta cap mena de subvenció, tant sols és
perquè les persones que treballen al municipi han de tenir dos dies de festa local anuals.
Per unanimitat dels regidors/es de la Corporació s’aprova la proposta efectuada per l’alcaldia
de manera íntegra.

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 2016.
En data 27 de juny de 2016, 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 2016.
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 2016.
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 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.- APROVACIÓ DE L’ACORD D’INTENCIONS SOBRE EL PROJECTE D’ABASTAMENT
D’AIGUA DE BOCA A L’ANOIA, CONCA DE BARBERÀ, SEGARRA I URGELL SUBSCRIT
PER LES ALCALDESSES I ALCALDES DELS MUNICIPIS INTERESSATS.
En data 1 d’agost de 2016, el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, presenta escrit de proposta d’acord d’intencions sobre el projecte d’abastament
d’aigua de boca a l’Anoia, Conca de Barberà, Segarra i Urgell subscrit per les alcaldesses i
alcaldes dels municipis interessats.
Vista la documentació que consta dins l’expedient.
Donada la necessitat d’aigua que el nostre municipi pateix, i essent sabedors que aquest
projecte resoldrà una problemàtica cabdal pel futur del nostre municipi.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar l’acord d’intencions sobre el projecte d’abastament d’aigua de boca a
l’Anoia, Conca de Barberà, Segarra i Urgell subscrit per les alcaldesses i alcaldes dels
municipis interessats, subscriure’l completament en els termes que s’hi expliciten, per tal que
es pugui iniciar i completar fins al final el “Projecte constructiu d’abastament en alta amb
captació en el Canal Segarra-Garrigues”.
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
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació s’aprova la proposta realitzada.

8.- ACORD PER RETIRAR ELS TRACTAMENTS HONORÍFICS, ATORGATS PER
L’AJUNTAMENT, A FRANCISCO FRANCO.
1. ANTECEDENTS
En data 31 de març de 1964, aquest Ajuntament va atorgar al Sr. Francisco Franco
Bahamonde la distinció d'Alcalde Honorari i Perpetu del municipi de Passanant, i ara la
voluntat del consistori és la de retirar-se-la, atès que la seva figura històrica no concorda amb
els valors democràtics que representen els ajuntaments i la vida municipal.
2. FONAMENTS DE DRET
Els ajuntaments poden atorgar aquestes distincions per aplicació del que estableixen els arts.
189 i 190 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), que diuen,
respectivament, que:
1r. Les Corporacions locals podran acordar la creació de medalles, emblemes,
condecoracions o altres distintius honorífics, a fi de premiar especials mereixements,
beneficis assenyalats o serveis extraordinaris.
2n . Així mateix estaran facultats els Ajuntaments, Diputacions Provincials i Cabildos i
Consells Insulars per acordar nomenaments de fills predilectes i adoptius i de membres
honoraris de la Corporació, atesos els mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que
en els guardonats concorrin i que seran aplicats amb el major rigor en expedient que
s'instruirà a aquest efecte. Els nomenaments de membres honoraris de les
Corporacions no atorgaran en cap cas facultats per intervenir al govern o administració
de l'entitat local, però habilitaran per a funcions representatives quan aquestes hagin
d'exercir-se fora de la demarcació territorial respectiva. Per concedir-los a estrangers
es requerirà autorització expressa del Ministeri per a les Administracions Públiques,
previ informe del d'Afers exteriors.
Doncs be, igual que els ajuntaments poden atorgar aquestes distincions, de la mateixa
manera les poden retirar.
Continuant amb la potestat que tenen els ajuntaments per atorgar medalles, emblemes,
condecoracions o altres distintius honorífics que disposa el ROF a que s'ha fet menció, l'art.
50.24 del mateix, que desplega el règim competencial del Ple regulat a l'art. 22 de la Llei
7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), diu que "Corresponen
al Ple (...) les següents atribucions: Concedir medalles, emblemes, condecoracions u altres
distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la
Corporació", atribució aquesta que requereix del quòrum de la majoria simple dels membres
presents, tal i com estableix l’art. 47 de la LRBRL.

Per altra banda, l'art. 15.1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i
amplien drets i s'estableixen mesures en favor de qui va patir persecució o violència durant la
guerra civil i la dictadura estableix que "Les Administracions públiques, en l'exercici de les
seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies,
plaques i altres objectes o esments commemoratius d'exaltació, personal o col·lectiva, de la
revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures
podrà incloure's la retirada de subvencions o ajudes públiques".
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat, aprova el següent:
3. ACORD
Retirar al Sr. Francisco Franco Bahamonde la distinció d'Alcalde Honorari i Perpetu del
municipi de Passanant, avui municipi de Passanant i Belltall.

9.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2015.
ANTECEDENTS
1. En data 7 de juny de 2016 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 10 de juny de 2016 l’interventor va emetre informe favorable relatiu al compte
general de la corporació corresponent a l’exercici de 2015, 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
estalvi de 31.978,66.-euros.
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 191.495,23.-euros. La gestió de la tresoreria presenta un
superàvit anual de 133.308,87.-euros.
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
122.139,71.-euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 58,10% i
d’ingressos del 63,95%.
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 89.279,82.-.-euros, un

compliment de la regla de la despesa de 2.130,61.-euros, un rati de deute viu de
12,31% i un PMP del darrer trimestre de 2015 de -3,2735.
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 10 de juny de 2016 l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.
4. En data 5 de juliol de 2016 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 26 d’agost de 2016 el secretari va certificar que el Compte General es va exposar
al públic durant el termini del 20 de juliol al 19 d’agost de 2016 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 2015, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- La memòria
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
Sense rés a dir per part dels regidors/es, es passa a votació i és aprovat per unanimitat dels
membres del Ple de la Corporació.

10.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Ramon Ninot pregunta, a que es deu l’augment de vuitanta-nou mil euros amb
l’obra de l’aigua. Diu que aquest augment és molt important i com pot ser que una obra
augmenti amb aquest valor.
L’Alcaldessa li respon que aquest augment correspon a una obra complementaria que s’ha
tingut que realitzar per poder posar en servei la nova instal·lació.
El secretari explica al regidor que d’acord amb la normativa vigent, l’augment de cost d’una
obra no pot superar el deu per cent de l’import inicial. Cas de superar-lo caldria fer un
modificat del projecte i una nova licitació. Amb aquest cas, i vist les indicacions dels tècnics
directors de l’obra. Donat que l’ajuntament va tancar l’exercici 2015 amb un superàvit de
vuitanta-nou mil euros. Vist, com ha dit l’Alcaldessa que per poder posar en funcionament la
nova instal·lació és requeria d’un nou dipòsit, és va optar per la redacció d’un projecte
complementari el qual va ser adjudicat d’acord amb la normativa vigent i el qual ja s’està
executant. Així doncs aquest augment correspon a un nou projecte que ja s’està executant.
En Ramon Ninot pregunta que si l’ajuntament té partida de cultura i si es pot donar
subvencions a les activitats que fan en aquest pobles.
L’alcaldessa li respon que evidentment hi ha diverses partides de cultura, però aquestes són
per activitats que organitza l’ajuntament.
El secretari explica al regidor, que tal i com ha dit l’alcaldessa, les partides pressupostàries de
cultura són per activitats organitzades pròpiament per la corporació. En cas de voler donar
subvencions a entitats, s’estaria parlant de transferències i aquestes tindrien que estar
regulades i els destinataris haurien de complir amb el reglament general de la subvencions
establert per la llei.

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 10.26 hores.

