Passanant, 7 de setembre de 2010.
Sessió Ordinària
Número 04/2010

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de l’Il·lm. Sr. Albert Bagué i Salcedo, Alcalde de la Corporació i amb l’assistència
de:
Francesc Miró i Miró.
Josep Maria Prats i Domènech.
Josep Maria Miró i Amenos.
Excusa la seva assistència per motius personals el regidor Josep Espinach i Briansó.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.03 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 1 DE JUNY DE 2010.
A petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de juny de
2010.
Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per unanimitat dels membres de la
corporació.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 27 DE MAIG DE 2010 AL
DIA 27 D’AGOST DE 2010.
El Secretari informa dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 27 de maig de
2010 fins el dia 27 d’agost de 2010.
És dóna compte dels decrets 74/2010 al 110/2010
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE MAIG, JUNY i JULIOL
2010, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de abril, maig, juny i
juliol de 2010, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.

S’adjuntat relació en la documentació subministrada als Regidors, i segons la mateixa es
despren:
MES D’ABRIL
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

120.962,25.-€
873
902
13.012,90.-€
733
906
38.155,54.-€
743
846

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

22.005,04.-€
928
1042
25.755,90.-€
907
1232
49.344,29.-€
916
994

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

225.119,84.-€
1174
1241
19.106,11.-€
1048
1224
21.132,73.-€
1043
1212

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

22.095,28.-€
1367
1438
14.280,36.-€
1247
1425
56.078,48.-€
1245
1365

Els Regidors es donen per informats de la relació de factures rebudes i dels pagaments
realitzats durant aquests mesos.

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE A DOMICILI, 1R. SEMESTRE 2010.
L’Alcalde informa del tancament del padró de subministrament d’aigua,potable a domicili, 1r.
semestre de 2010, i PROPOSA:
Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
- SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 1R. SEMESTRE 2010.
Import: 16.207,72.-€, amb 252 documents cobratoris.
Per unanimitat dels membres del Ple de la corporació, s’aprova la proposta efectuada per
l’Alcaldia.
5.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA 84/2010, DE 18 DE JUNY, DE
REDUCCIONS RETRIBUTIVES AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ.
L’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats locals estableix que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la
mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les
retribucions del personal que se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels documents que
integren el pressupost.
El Ple de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, en sessió ordinària, de data 1 de desembre de
2009, va aprovar inicialment la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Passanant i Belltall i el projecte de pressupost general de la corporació i dels seus organismes
autònoms per a l’exercici 2010.
Ambdós acords han esdevingut definitius com sigui que no s’han presentat al·legacions en
fase d’exposició pública.
En data 25 de maig de 2010 va entrar en vigor el Reial decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, amb l’objectiu de reduir
les retribucions del personal al servei del sector públic amb efectes 1 de juny de 2010 i
respecte a les vigents a 31 de maig del mateix any.
La reducció opera tant en les retribucions bàsiques com en les complementàries i tant en les
nòmines ordinàries dels empleats públics inclosos en el seu àmbit d’aplicació, com en la paga
extraordinària del mes de desembre del 2010.
L’esmentada norma és d’aplicació a totes les administracions públiques de l’Estat espanyol i
als seus organismes dependents i resulta aplicable al personal funcionari, al personal laboral i
al personal eventual de confiança.

Amb la finalitat de facilitar la confecció de les nòmines que s’han d’elaborar per tal d’abonar
les retribucions que esdevinguin una vegada fetes les corresponents minoracions, s’ha dictat
la Resolució de 25 de maig de 2010, per la qual es dicten les instruccions en relació amb les
nòmines del personal funcionari inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, i s’actualitzen amb efectes 1 de juny de 2010 les quanties de les retribucions.
El Reial decret llei 8/2010 inclou determinats aspectes de caràcter bàsic que són d’aplicació
general a les comunitats autònomes.
A més a més, el Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de
mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit
públic.
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de les esmentades normes és necessari aplicar les
següents reduccions a les retribucions del personal d’aquesta corporació:
Quant al personal laboral:
La massa salarial del personal laboral experimentarà la reducció conseqüència de l’aplicació a
aquest personal, amb efectes d’1 de juny, d’una minoració del 5% de les quanties de
cadascun dels conceptes retributius que integren la nòmina i que els correspongui percebre
d’acord amb els convenis col·lectius que resultin d’aplicació, a excepció de la paga
extraordinària del mes de juny a la qual no s’aplicarà cap reducció.
B) Pel que fa a la cotització al Règim general de la Seguretat Social, i en aplicació de la
Disposició addicional setena del Reial decret 8/2010, des de l’1 de juny i fins al 31 de
desembre de 2010, la base de cotització per totes les contingències dels empleats públics
inclosos en el Règim general de la Seguretat Social, serà coincident amb la del mes de maig
de 2010, a no ser que per raó de les retribucions que hagin de percebre puguin
correspondre’n una de major quantia.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Aplicar a les retribucions del personal funcionari i del personal laboral de l’Ajuntament
de Passanant i Belltall, les reduccions resultants del Reial decret 8/2010, de 20 de maig, pel
qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, amb efectes 1 de
juny de 2010 i fins el 31 de desembre de 2010, a excepció de la paga extraordinària del mes
de juny i, en conseqüència, aprovar les noves taules retributives que en resulten.
Segon.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Passanant i Belltall d’acord
amb les noves taules retributives resultants de l’aplicació del Reial decret 8/2010, de 20 de
maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, amb
efectes 1 de juny de 2010 i fins el 31 de desembre de 2010,
Tercer.- Modificar les clàusules econòmiques dels acords vigents tant de personal funcionari
com de personal laboral en tot allò que s’oposi a aquesta proposta.

Quart.- La minoració de la despesa que es derivi del present acord es destinarà a les finalitats
i amb l’ordre de prelació establerts a l’article 14 del Reial decret legislatiu 8/2010, de 20 de
maig.
Cinqué- Ratificar el present Decret pel Ple de la Corporació en la propera sessió que es
celebri, quant a l’aplicació al personal laboral d’aquesta corporació les reduccions retributives
fixades, .
Per això PROPOSO:
Primer.- Aprovar la resolució d’alcaldia, número 84/2010 de data 18 de juny de 2010, de
reducció retributives al personal de la corporació, de manera integra.
Segon.- Incorporar certificat d’aquest acord a l’expedient.
Per unanimitat dels membres del Ple de la corporació, s’aprova la proposta de l’Alcaldia de
manera íntegra.
6.- PROPOSTA DE MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE
L'ESTATUT D'AUTONOMIA I PER LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL
La sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 28 de juny
de 2010 suposa una retallada molt significativa d'aspectes fonamentals d'aquesta norma jurídica
ratificada en referèndum per la ciutadania el 18 de juny de 2006. La declaració d'inconstitucionalitat de
la totalitat o part de catorze articles i la restricció interpretativa sobre vint-i-sis més modifica en els
aspectes fonamentals l'Estatut que la ciutadania de Catalunya va aprovar. Cal recordar, a més, que
l'Estatut aprovat per les Corts Espanyoles ja incorporava una rebaixa molt substancial respecte del text
aprovat al Parlament el 30 de setembre del 2005, i que ja afectava a parets mestres com la recaptació
de tots impostos per part de la Generalitat, el control sobre grans infraestructures, la relació bilateral
amb l'Estat, el reconeixement jurídic de Catalunya com a nació i la presència en organismes de la Unió
Europea, entre altres aspectes, als quals cal sumar-hi els efectes de la sentència sobre la condició de
la llengua catalana, la descentralització del poder judicial o l'eliminació del blindatge de competències
de la Generalitat, entre d'altres.
D'aquesta manera, la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat de la voluntat
expressada pel poble de Catalunya amb la Constitució. Amb aquesta decisió, s'exclou la voluntat de
ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i constitucional espanyol. Aquest fet situa les
institucions catalanes en la necessitat de defensar les decisions preses pel poble de Catalunya, de qui
n'emana el seu poder i representació polítiques, i obliga al conjunt d'institucions, societat i forces
polítiques catalanes a plantejar un nou horitzó basat en el dret del poble de Catalunya a decidir
lliurement el seu futur, sense cap altre límit que la seva voluntat expressada de forma lliure,
democràtica i pacífica.
El passat dissabte 10 de juliol, Catalunya ha viscut al manifestació més important de la seva història,
amb més d'un milió i mig de catalans que han sortit als carrers de Barcelona en defensa de la voluntat
del poble de Catalunya expressada en referèndum i en rebuig a la sentència d'un Tribunal

Constitucional que deixa les aspiracions d'una part cada vegada més gran del poble de Catalunya fora
del marc constitucional espanyol.
Per tot allò anteriorment exposat, l'Ajuntament de Passanant i Belltall, acorda per unanimitat dels
seus membres:
1. Manifestar el seu rebuig a la vulneració de la voluntat popular que suposa la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia, i considera que amb aquesta decisió les institucions de
l'Estat han exclòs la voluntat expressada pel poble de Catalunya del marc constitucional espanyol.
2. Instar al Parlament de Catalunya a iniciar un procés democràtic per tal que Catalunya assoleixi la
seva independència nacional i es constitueixi en un estat independent, de dret, democràtic i social
integrat a la Unió Europea, mitjançant la celebració d'un referèndum on aquest nou horitzó sigui
sotmès a la decisió lliure i voluntària del conjunt del poble de Catalunya.
3. Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana a implicar-se plenament
en la nova etapa històrica que s'obre en el camí cap a l'assoliment de la independència nacional.
4. Acordar declarar el nostre municipi moralment exclòs de l'àmbit de la Constitució espanyola, en un
gest conscient d'afirmació nacional i democràtica, de resposta a aquesta sentència humiliant.
5. Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya i a la presidència de la Generalitat.

7.- INFORME D’ALCALDIA DE LES ACTUACIONS DUTES A TERME DURANT EL
DARRER TRIMESTRE.
Durant aquests darrers mesos els membres d’aquesta corporació municipal, Alcaldia, serveis
tecnics, brigada municipal d’obres i serveis i personal administratiu de la nostra corporació
han continuat amb la seva tasca pel bon futur del municipi, realitzat un seguit de tramitacions,
reunions, sol·licituds, i visites amb diferents departaments de la Generalitat, la Diputació de
Tarragona i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Tanmateix, aquesta corporació, fruit del treball del personal municipal i de l’equip de govern
durant el transcurs d’aquest exercici, ha estat notificat del resultat de diferents treballs i
sol·licituds dutes a terme a diferents organismes les quals dotaran a l’ajuntament dels
recursos necessaris per poder tirar endavant nous projectes i necessitats del municipi.
Durant aquest trimestre i darrers mesos s’han executat i posat en marxa diverses
obres, s’han iniciat els treballs inicials d’altres i s’han realitzat diferents activitats.
1.- Durant aquest trimestre s’ha executat i finalitzat els treballs de “Adequació de l’enllumenat
públic de Passanant”. Amb aquesta obra tan sols ens queda l’enllumenat de l’Avinguda
Catalunya i del Poliesportiu per tenir compeltats i adequats tots els enllumenats públics del
nostre municipi a les normatives actuals, tan d’eficiència energética com de contaminació
lumínica.

2.- S’ha fet el primer pagament per l’adquisició de l’Abadia de Glorieta, que properament, i
previ autorització del departament de Governació, serà escripturada a nom de la corporació
com a bé patrimonial.
3.- S’há fet l’acta de replanteig de l’obra més important del municipi, els “Nous dipòsits de
distribució d’aigua, i xarxa de subministrament em alta als nuclis de Passanant”. Aquesta
obra inclosa dins les prioritats municipals d’aquesta legislatura, preveu garantir aquest bé a
tots els nuclis de població del municipi.
4.- També, i com a temes lúdics i culturals del nostre municipi, s’há dut a terme la II Festa de
l’All de Belltall, molt ben organitzada per l’Associació de Veïns i Amics de Belltall, els quals
des d’aquí els torno a felicitar.
També vull felicitar a totes aquelles persones que han esmerçat hores i treball en
l’organització de les festes majors dels nostres pobles, festes majors cadascuna amb les
seves peculiaritats, peró totes d’un alt nivell participatiu, cultural i festiu. Vagi per tots ells
aquest agraïment com Alcalde del municipi.
5.- El “PASplaiBEL”, l’esplai d’estiu del petits dels nostres pobles. Que dir d’aquesta
iniciativa?, fruit de la proposta d’una mare, que com no podia ser d’altra manera l’equip de
govern va fer seva i li va donar vida.
El passat mês de juny us informavem que el tornavem a tirar endavant donat que s’hi havien
pre-inscrit 18 nens i nenes. Doncs bé, el total de participants al nostre esplai, el PASplaiBEL,
ha estat de 30 nens i nenes, catorze a Belltall i 16 a Passanant, quedan’t-hi alguna altra
inscripció fora per manca d’assegurances.
Trenta nens i nenes, dues monitores, 168 hores d’activitats i una gran festa final amb la
participació de nens i nenes, pares i mares, padrins i padrines, tiets i tietes...., que fan que ja
avui afirmi que l’any 2011 hi haurà el 3r. any del PASplaiBEL, indiscutible.

De les sol·licituds realitzades per la corporació se’ns a atorgat definitivament les
següents subvencions, amb la qual cosa demostrem que tenim um full de ruta clar,
amb els temes ben preparats, que sabem que volem i perqué ho volem:
1.- De la Diputació de Tarragona, i dins les bases del PEIM inversió, per import de 4.000.-€.
2.- De la Diputació de Tarragona, per l’edició del V Certamen Cultural dels Comalats,
Passanant Foto, per import de 2.000.-€
3.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, adequació enllumenat públic de Passanant, 2ª.
Fase, per import de 7.744.-€.

4.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, adquisició de béns mobles equipaments culturals,
per import de 6.010.-€.
5.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, reforma local cultural “les escoles” de Passanant,
per import de 8.354.-€.
6.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, adequació de parcs infantils i mobiliari urbà, per
import de 8.814,51.-€.
7.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, senyalització municipal, per import de 6.010.-€.
8.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, per la creació d’un itinerari saludable als Comalats,
per import de 8.324,16.-€.
9.- Sol·licitud al Departament de Medi Ambient i Habitatge, adequació enllumenat públic de
Passanant, 2ª. Fase, per import de 7.776,82.-€.
10.- Sol·licitud al Consell Comarcal, per arranjament de camins municipals, per import de
3.881,82.-€.
11.- Sol·licitud al Departament de Governació, augment de subvenció per l’obra “Renovació
de la xarxa de distribució d’aigua de Passanant”, per import de +120.000.-€.
Es doncs per aquesta Alcaldia, i gracies el treball dels tècnics i treballadors municipals, un
orgull haver pogut obtenir més de 180.000.-€ amb diferentes linees de subvenció, en els
moments en que es troba l’economia, i que serviran per poder millorar, encara més, el nostre
municipi.
Durant aquests darrers mesos, la corporació ha treballat amb la preparació de la
documentació necessaria per la sol·licitud de noves subvencions. També s’han
mantingut contactes personals o telefònics per millorar equipaments i infraestructures
municipals. En concret, s’ha sol·licitat o es sol·licitaran:
1.- S’ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona, el programa Artic, per millora d’equipament
informàtic.
2.- S’ha sol·licitat al Consell Comarcal l’obertura de dos punts tics, un a Belltall i l’altre a
Passanant, per millorar i regular els existents actualment.
3.- S’esta en contacte permanent amb la Secretaria General de Telecomunicacions, per tal
de saber com avança els temes pendents de major disposició de canals de TDT i telefonia
mòbil.
També s’estan portant a terme contactes i estudis per dotar a tots els nuclis de població del
nostre municipi de la banda ampla rural.

Amb dos temes esperem que es resolguin el més aviat possible, tot i que en l’administració
segurament estarem parlant del proper exercici 2011.
Per acabar, convidar-vos a tots i totes, a dos actes que tindran lloc aquest mes de setembre,
dels quals us donarem més informació quan tinguem els programes apunt, i que són:
Primer la visita que farà el Hble. Sr. Jordi Ausàs, Conseller de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya, al nostre municipi el proper dissabte dia 25 de
setembre.
Segona la entrega del Premi Fotogràfic Ramon Aloy, i exposició de les fotografies que van
optar al premi, el diumenge dia 26 de setembre.
8.- PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha cap.
Sense cap més pregunta a realitzar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20,31 hores.

