Passanant, 7 de desembre de 2015.
Sessió ordinària
Número 09/2015

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.
Mireia 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 09.32 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2015 I, ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2015.
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 setembre de
2015.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Mireria Roset.
Seguidament i també 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 extraordinària del passat dia 21 de novembre de
2015.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Mireia Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 29 D’AGOST DE 2015 AL
26 DE NOVEMBRE DE 2015.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 29
d’agost de 2015 al 26 de novembre de 2015.
És dóna compte dels decrets 93/2015 al 166/2015
Sense rés a dir, els regidors/es es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS D’AGOST, SETEMBRE I
OCTUBRE 2015, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos d’agost, setembre
i octubre de 2015, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES D’AGOST
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

8.584,99.-€
1988
2000
34.453,87.-€
1906
2039
1.193,89.-€
1917
2030

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

3.501,88.-€
2124
2146
59.899,90.-€
2059
2391
4.246,56.-€
2056
2131

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

15.632,49.-€
2389
2413
64.415,89.-€
2181
2411
2.016,02.-€
2187
2383

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

4.- PRECS I PREGUNTES.
- La regidora Mireia Roset pregunta, quan es reunirà les Comissions del POUM.
L’Alcaldessa li respon que hi haurà convocatòria, quasi segur, el proper dia 22 de desembre
de 2015.
- La regidora Mireia Roset pregunta, si les respostes donades als suggeriments del POUM
són un resum de l’informe tècnic.
L’Alcaldessa li respon que no, que és una transcripció literal de l’informe tècnic.
- La regidora Mireia Roset pregunta, si l’ajuntament ha pensat com donar servei de TDT al
poble de Belltall.
L’Alcaldessa li respon que s’ha parlat diverses vegades amb telecomunicacions, però que els
resultats no han estat satisfactoris.
- La regidora Mireia Roset pregunta, si hi ha previst arreglar el carrer del poliesportiu de
Passanant.
L’Alcaldessa li respon que per ara no, no obstant quan es realitzin les obres de la xarxa
d’aigua es millorarà tot el que sigui necessari.
- La regidora Mireia Roset pregunta, si hi ha data per arreglar la font del portal de Belltall.
L’Alcaldessa li respon que data no, però si que està previst d’arreglar-la.
- La regidora Mireia Roset informa al Ple sobre la imminent renúncia com a regidora de la
Corporació i pregunta com ha de fer per traspassar el seu càrrec al senyor Ramon Ninot.
El secretari li respon que ha de presentar escrit de renúncia al registre de l’Ajuntament i
s’obrirà l’expedient corresponent.
Sense cap pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de
la Presidència s’aixeca la sessió essent les 09.41 hores.

