Passanant, 6 de setembre de 2011.
Sessió Ordinària
Número 8/2011

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de l’Il·lma. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, Alcaldessa de la Corporació i amb
l’assistència de:
- Joan Fabregat i Benach.
- Joaquim Torres i Martí.
- M. Teresa Jové i Meda.
- Mireria Roset i Chaler.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.00 hores.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 27 DE JUNY DE 2011.
Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia en la convocatòria de la
sessió, l’Alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir.
La regidora Roset diu que no pot aprovar-la perqué, en el correu electrònic tramés a la
pasada convocatoria no va poder veure clarament el punt 6 ha on s’aprovava les delegacions
de competències del Ple en l’alcaldia. Vol saber com estar el tema del punt 7 del Tresorer. I
del punt 8 no esta d’acord amb el redactat perqué no és el que es va dir al Ple sinó que s’ha
posat un cop s’ha redactat l’acta.
L’alcaldessa li dóna resposta dient-li que el tema del Tresorer està apunt de solucionar-se
desprès d’haver parlat amb l’ACM i que es signarà una pòlissa que cobrirà l’aspecte legal
d’aquest tema. Pel que fa al punt 8, que l’alcaldessa està dins la llei amb la dedicació
exclusiva i que aixó no l’impedeix de tenir altres salaris sempre que no siguin
d’administracions públiques. Pel que fa al punt 6 la documentació es troba sempre a
l’ajuntament i pot passar-hi quan vulgui per demanar-la.
El secretari demana a l’Alcaldessa paraula donat que ell és el competen en la redacció de les
actes del Ple de la Corporació. Autoritzat per l’alcaldessa, el secretari li diu a la regidora que
d’acord amb la normativa vigent la competència en la redacció de les actes és de la seva
competència, que no s’inventa rès, redacta les actes en el seu millor saber, i que sent molt
que aquest saber no sigui suficient per la regidora.
L’alcaldessa pasa el punt a votació, i es aprovada per quatre vots a favor i el vot en contra de
la regidora sra. Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2011
AL DIA 27 D’AGOST DE 2011.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 23 de
febrer de 2011 fins el dia 27 d’agost de 2011.
És dóna compte dels decrets 27/2011 al 91/2011
Els regidors/es es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE GENER, FEBRER,
MARÇ, ABRIL, MAIG i JUNY 2011, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS
MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de gener, febrer,
març, abril, maig i juny de 2011, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es despren:
MES DE GENER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

64
7
6

25.618,58.-€
486
71.166,79.-€
659
18.957,59.-€
33

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

40.356,83.-€
675
16.991,28.-€
488
634
91.111,62.-€
489
582
588

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

224.492,36.-€
808
27.245,37.-€
678
856
83.845,66.-€
709
739
742

MES D’ABRIL
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

10.113,85.-€
1029
15.940,22.-€
863
1016
15.108,79.-€
867
1017
963

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

31.616,66.-€
1145
19.607,10.-€
1032
1164
85.902,14.-€
1035
1098
1119

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

629,98.-€
1371
22.303,47.-€
1170
1365
78.603,71.-€
1171
1242
1263

La regidora Roset diu que no sap que vol dir tot això. Si aquesta és la manera de presentar
els comptes. Que també podria presentar-se un llistat de totes les factures i no d’aquesta
manera.
L’alcaldessa li diu que aquesta és la manera de presentar el resum per mesos. Que
qualsevol factura que vulgui veure pot pasar per l’ajuntament a demanar-la. Que pot venir el
dia que vulgui, ja que com que té dedicació exclusiva la podrà atendre. Si vol li pot explicar
que vol dir aquests quadres.
La regidora Roset li diu que doncs ja pasarà per l’ajuntament a veure la documentació.
Els regidors/es es donen per informats.

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE A DOMICILI, 1R. SEMESTRE 2011.
L’Alcaldessa informa del tancament del padró de subministrament d’aigua potable a domicili,
1r. semestre de 2011, i PROPOSA:
Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:

- SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 1R. SEMESTRE 2011.
Import: 17.263,66.-€, amb 251 documents cobratoris.
La regidora Roset diu que com es pot saber els rebuts, com s’elaboren aquests rebuts i com
es desglossa aquest import.
L’alcaldessa li diu que pot pasar per l’ajuntament a veure tot el llistat dels rebuts. Demana el
secretari que expliqui a la regidora com s’elaboren els rebuts ja que ell és qui ho té més per
la mà.
El secretari li explica que a través de les lectures dels comptadors i entran les dades a la
plataforma SIBOA de BASE Gestió d’ingressos locals que tenen delegada la competència
recaptatoria.
L’alcaldessa pasa el punt a votació, i es aprovada per quatre vots a favor i el vot en contra de
la regidora sra. Roset.

5.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ.
En data 30 de juny de 2011, i registre general d’entrada de documents, número 460, la
Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, ens demana la ratificació o nova designació dels
representants municipals a la comissió municipal de delimitació.
La comissió estava integrada pels següents membres, els regidors En Josep Maria Miró i
Amenós, i En Francesc Miró i Miró, la tècnica municipal Na Angels Fabregat i Mur, el secretari
de la corporació En Joan Pons i Marimon i l’Alcalde En Albert Bagué i Salcedo.
Vist que en la composició del nou Consistori hi ha persones que ja no en formen part,
PROPOSO:
1. Designar com a membres de la Comissió Municipal de Delimitació, els regidors En Joan
Fabregat i Benach, i Na M. Teresa Jové i Meda, la tècnica municipal Na Angels Fabregat i
Mur, el secretari de la corporació En Joan Pons i Marimon i l’Alcaldessa Na M. Carme Amenós
i Fabregat.
2. Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local, del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
La regidora Roset pregunta com funciona aquesta comissió. Si hi ha remuneració econòmica
dels seus membres. I perquè sempre són les mateixes persones les nomenades.

L’alcaldessa demana el secretari que expliqui el funcionament d’aquesta comissió.
El secretari informa de quina és la missió d’aquesta comissió. Quan es va crear. Quins
treballs s’han realitzat i quins queden pendents per a finalitzar. Li recorda que les
remuneracions dels membres de la corporació venen marcades en el punt 8 de l’acta de la
sessió anterior, i que en cap cas diu que els membres d’aquesta comissió seran remunerats.
L’alcaldessa li diu que nomena les persones de la seva confiança.
El regidor sr. Torres diu que volia preguntar com estava el tema que ell ha seguit des del
primer dia, peró que l’explicació feta pel secretari ja li ha quedat clar dels treballs que encara
queden pendents.
L’alcaldessa pasa el punt a votació, i es aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la
regidora sra. Roset.

6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2012.
Vist que el passat mes d’agost s’havia de comunicar, a la Delegació Territorial de Treball a
Tarragona, la proposta de festes locals per l’exercici 2012,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar el calendari de festes locals 2012 de la següent manera:

Passanant,
Belltall,
Glorieta
La Sala de Comalats
La Pobla de Ferran

12 de maig (festa de la Mare de Déu)
18 d’agost (festa major)
18 d’agost (festa major)
06 d’octubre (festa del Sagrat Cor)
12 de maig
14 d’agost ( festa major)
12 de maig
18 d’agost (festa major)
12 de maig
18 d’agost (festa major)

Segon.- Comunicar el resultat als Serveis Territorials de Treball a Tarragona.
La regidora Roset pregunta que quins són els pressupostos de cada festa, que caldria
detallar-los. Quan dóna l’ajuntament a la festa major de Passanant o a la festa de l’all de
Belltall.

L’alcaldessa li diu que el que aquí s’aprova és el calendari de les festes, que qualsevol altra
pregunta la faci al torn de l’ordre del dia de precs i preguntes quan toqui.
L’alcaldessa pasa el punt a votació, i es aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la
Corporació.

7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, INICIATIVA POPULAR PRESENTADA PELS SRS./ES.
LLOSES, ROSET I BERENGUER I VINT-I-NOU SIGNATURES MÈS.
Fets
1. En data 29 de juliol de 2011, i registre general d’entrada de documents, número 524, la
regidora sra. Mireria Roset, el sr. Lloses i la sra. Berenguer, presenten en el registre general
d’aquest Ajuntament una proposta d’iniciativa popular, recolçada per vint-i-nou signatures més
de persones empadronades al municipi, en la que demanen que el ple de la Corporació debati
i voti una proposta d’acord, en la qual es sol·licita:
1. Instal·lar a Belltall càmeres de vigilància nocturna i/o
2. Llogar vigilància privada per la nit que patrulli pel poble.
2. Que el passat dia 9 d’agost, va tenir lloc tant a Passanant com a Belltall una xerrada sobre
seguretat i legalitat, impulsada per la corporació i dirigida per un membre de la policia de
proximitat del cos dels Mossos d’Esquadra.
3. Vista la documentació presentada, s’accepta a debat la proposta d’iniciativa popular
presentada, en aquesta corporació.
Fonaments
1. Les iniciatives proposades pels veïns que disposin de sufragi actiu (inclosos en el cens
electoral), poden presentar propostes d’acords per ésser sotmeses a debat i votació en el
plenari municipal. En els municipis de menys de 5000 habitants aquestes iniciatives hauran
d’anar subscrites per al menys un 20 per cent dels veïns amb dret a sufragi. (article 70 bis de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local).
2. Pel que fa a la competència en matèria de seguretat haurem d’estar al que preveu la
constitució espanyola i l’estatut d’autonomia.
La Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra té com a àmbit d'actuació el conjunt del
territori de Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies d'un cos de policia, en els àmbits
següents:
a. La seguretat ciutadana i l'ordre públic.
b. La policia administrativa, que inclou la que deriva de la normativa estatal.

c. La policia judicial i la investigació criminal, incloent-hi les diverses formes de crim
organitzat i terrorisme, en els termes que estableixin les lleis.
3. La instal·lació de videocàmeres de seguretat per part dels ens locals es troba regulada al
Decret 134/1999, de 1 de maig, de regulació de la videovigilàcia per part de la policia de la
Generalitat i de les policies locals de Catalunya.
En el seu Capitol III, regula el règim d’autorització de dispositius fixos de gravació, entre
d’altres diu:
Règim d’autorització de dispositius fixos de gravació
Article 7
Autorització administrativa prèvia
7.1 La instal·lació amb caràcter fix i l’ús dels dispositius de gravació per part de la policia de la Generalitatmossos d’esquadra i de les policies locals requereix l’autorització administrativa prèvia, que atorgarà el director
general de Seguretat Ciutadana.
7.2 Per tal de ser autoritzada, la sol·licitud d’instal·lació requereix l’informe previ favorable de la Comissió de
Control dels Dispositius de Videovigilància que preveu l’article 3 d’aquest Decret, d’acord amb el procediment
que regula l’article següent.

Article 8
Procediment
8.1 El responsable de la policia de la Generalitat que determini el director general de Seguretat Ciutadana i
l’alcalde pel que fa a les instal·lacions de la policia local al seu municipi estan legitimats per sol·licitar la
instal·lació de videocàmeres fixes o qualsevol altre mitjà tècnic de caràcter anàleg.
8.2 El responsable de la policia de la Generalitat o els alcaldes adreçaran la corresponent sol·licitud al director
general de Seguretat Ciutadana. La sol·licitud, que haurà de ser motivada, s’acompanyarà amb la documentació
que justifiqui suficientment els objectius i la necessitat de la instal·lació de les videocàmeres fixes, la identificació
del sol·licitant, la localització de l’àmbit físic susceptible de ser gravat, les especificacions tècniques dels
dispositius, la qualificació tècnica de les persones encarregades de l’explotació del sistema de tractament de les
gravacions, el període de temps en què es pretenguin efectuar aquestes gravacions i qualsevol altra qüestió
sobre la qual a la resolució calgui pronunciar-se. Mitjançant una ordre del conseller de Governació es podrà
precisar la documentació que serà exigible amb caràcter necessari.
…
9.2 L’autorització per instal·lar un dispositiu fix de gravació s’entén atorgada pel període d’un any, llevat que a la
resolució d’autorització s’estableixi una durada inferior.

4. Que en els contactes i reunions que aquesta corporació, i jo com alcaldessa hem
mantingut amb diferents membres del cos dels mossos d’esquadra, es comenta la possibilitat
de la instal·lació de dispositius fixos de gravació, sense poder motivar suficientment en
aquests moments la necessitat d’aquesta instal·lació.

Els delictes comesos en el nostre terme municipal, estan molt per sota de la mitjana de
municipis de les nostres característiques. Es clar que qualsevol delicte crea un malestar
general a la població, però hem de ser conscients, i així ho demano a la nostra gent (ja que
s’ha demanat a representants veïnals que veiem que no n’han fet cap cas) que no es pot
crear alarma social, sinó que hem de ser capaços de lluitar amb els nostres mitjans, la
vigilància diurna (no hi ha cap delicte que els delinqüents no hagin estat durant el dia el lloc
per veure com actuar). Així doncs, podem afirmar, que la instal·lació de càmeres no és
proporcional al problema de seguretat al municipi (article 2 del Decret 134/1999).
El passat dia 9 d’agost, va tenir lloc tant a Passanant com a Belltall una xerrada sobre
seguretat i legalitat, impulsada per la corporació i dirigida per un membre de la policia de
proximitat del cos dels Mossos d’Esquadra. Crec que el mosso va ser clar quan va dir:
“Afirmacions com “Aquest cap de setmana de nou han entrat a robar als Magatzems del poble. I de nou han
robat un cotxe, gasoil i altres aparells. Ja és la tercera vegada a Belltall i cal prendre alguna iniciativa nova PER
PART DE l'Ajuntament i els Mossos d' esquadra.Cal evitar que tornin a entrar als MAGATZEMS o que fins i tot
s'atreveixin a les cases.” podriam afirmar que freguen el populisme i que per l’únic que serveixen es per
provocar la inseguretat en els veins”.

Demano els veïns, que escoltin a les persones que entenen en matèria de seguretat, ningú
millor que els Mossos d’Esquadra.
D’acord amb l’art. 2 del Decret que exigeix que es respectin els principis de proporcionalitat
(adequació de la utilització dels mitjans emprats a les finalitats previstes i que la gravació
d’imatges i de sons sigui estrictament la necessària per complir aquestes finalitats) requerint
l’existència d’un risc raonable per a la seguretat pública, i l’ús dels equips mòbils, d’un perill
cert i concret per a aquesta, no es possible d’obtenir una autorització, (que a més com a molt
serà per un any) ja que cap membre de l’ajuntament pot visionar perqué no existeix policia
local (article 9.1 decret), per què ens agradi o no, l’estadística demostra que en el nostre
terme municipal no existeix justificació per una instal·lació d’aquest tipus.
Pel que fa a la segona sol·licitud, “Llogar vigilància privada per la nit que patrulli pel poble”, la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de las Policies Locals, estableix que els municipis que no
disposen de policies locals poden dotar-se de vigilants per exercir únicament funcions de
custodia i vigilància de béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
Artículo 1.
1. La presente Ley se aplica a todos los cuerpos de policía que dependen de los municipios de Cataluña,
denominados genéricamente policías locales.
2. Los municipios que no disponen de policía local pueden dotarse de guardias, vigilantes, agentes,
alguaciles o similares para que ejerzan las funciones a que se refiere el artículo 13. El conjunto de este personal
recibe en el ámbito de Cataluña la denominación genérica de vigilantes.
3. El servicio que compete a las policías locales será prestado directamente por las respectivas corporaciones
locales, que no pueden constituir órganos especiales de gestión ni aprobar la concesión, el arrendamiento ni
ninguna otra forma de gestión indirecta del servicio.

Artículo 3.
1. Puede existir policía local en los municipios de más de 10.000 habitantes.
2. En los municipios de menos de 10.000 habitantes puede existir policía local si acuerda su creación la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la correspondiente corporación local y lo autoriza el
Consejero de Gobernación, previo informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.
Artículo 13. Funcions dels vigilants
Los vigilantes a que se refiere el artículo 1.2 pueden realizar únicamente las actuaciones siguientes:
a.
b.
c.

Custodiar y vigilar bienes, servicios, instalaciones y dependencias municipales.
Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con las normas de circulación.
Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y de protección civil, de acuerdo con lo dispuesto en las
leyes.
d.
Velar por el cumplimiento de reglamentos, ordenanzas, bandos, resoluciones y demás disposiciones y
actos municipales.

Així doncs, si l’Ajuntament volgués crear una plaça de vigilant municipal, aquest només pot
vigilar o custodiar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals, per la qual cosa
queda clar que no poden patrullar pels carrers, i molt menys per llocs de fora del casc urbà.
La darrera opció presentada a la iniciativa popular consistiria en la contractació de vigilància
privada. La vigilància privada bé regulada per la Llei 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad
Privada.
Artículo 11.
1. Los vigilantes de seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones:
a.Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las
personas que puedan encontrarse en los mismos.
b.Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en
ningún caso puedan retener la documentación personal.
c.Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.
d.Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los
delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas
de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
e.Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y
objetos valiosos.
f. Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de
respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
Artículo 13.
Salvo la función de protección del transporte de dinero, valores. bienes u objetos, los vigilantes de seguridad
ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los cdificios o de las propiedades de cuya vigilancia

estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedan desarrollar en las vías públicas ni en aquellas que,
no teniendo tal condición, sean de uso común.

D’acord amb aquesta Llei, la pregunta és, l’Ajuntament ha de contractar vigilància privada pels
seus edificis?. Des de l’equip de govern, companys que hem van donar el seu suport perquè
fos elegida alcaldessa d’aquest municipi, creiem que no.
Per tot el que antecedeix,
PROPOSO:
1. Desestimar la iniciativa popular, presentada en aquesta corporació el passat dia 9 d’agost, i
registre general d’entrada de documents, número 524, per què cap de les demandes
efectuades s’ajusten a la normativa vigent, que l’Ajuntament de Passanant i Belltall compleix
escrupolosament.
2. Col·locar un BAN informatiu de l’actuació que cal portar que porti a terme cada veí, per tal
de prevenir que tornin a passar actes delictius al nostre municipi.
3. Comunicar Notificar el present acord a les persones que han instat aquesta iniciativa
popular, Regidora sra. Mireria Roset, sr. Lloses i sra. Berenguer.
La regidora Roset li diu a l’alcaldessa que tot i la bona iniciativa de l’ajuntament de la xerrada
de prevenció duta a terme pels mossos d’esquadra, d’aquesta reunió no va haver-hi la
difussió necessaria, per la qual cosa molta gent no va assabentar-se’n.
L’alcaldessa li diu que es va donar difussió a travès de la web municipal i cartells informatius
penjats en diversos llocs dels pobles.
La regidora Roset li diu que hi ha molta gent que no va enterar-se’n i que no ha estat suficinet
la difussió feta.
L’alcaldessa pasa el punt a votació, i es aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la
regidora sra. Roset.

8.- PRECS i PREGUNTES.
La regidora Roset diu que vol saber els horaris que fa l’alcaldessa a l’ajuntament, i que no
creu que s’hagi d’imputar, per exemple assistencies a la festa de l’all de Belltall, perqué no hi
és com a representació de la corporació sinó com a cosa lúdica.

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

