Passanant, 21 de novembre de 2011.
Sessió Extraordinària
Número 10/2011

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, 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 9.00 hores.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DE DATA
6 DE SETEMBRE, I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE DATA 25
D’OCTUBRE DE 2011.
L’alcaldessa passa a votació l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de setembre de 2011, la
qual no és llegida ja que s’ha traspassat amb la convocatoria còpia de la mateixa.
És aprovada per 4 vots a favor i l’abastenció de la regidora Roset.
Seguidament passa a votació l’acta de la sessió extraordinària del dia 25 d’octubre de 2011, la
qual tampoc és llegida ja que s’ha traspassat còpia de la mateixa en la convocatoria.
És aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ,
EXERCICI 2010.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2010, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de
l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 11
d’octubre de 2011. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 241, de data 19 d’octubre de 2011, pel període reglamentari, no s’hi han formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
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, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Compte general de l’Ajuntament de Passanant i Belltall.
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2010, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.564.791,05.-€, un passiu de
3.564.791,05.-€ i un resultat de l’exercici amb un benefici de 755.929,57.-€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi
755.929,57.-€.

de

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
502.963,37.-€, unes obligacions pendents de pagament de 395.395,23.-€, uns romanents
totals de 192.782,07.-€ i un resultat pressupostari ajustat negatiu de -114.232,41.-€.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç,
en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fin d’exercici de la pròpia entitat local.

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2010, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
La regidora Roset, diu que caldria actualitzar els valors de l’immobilitzat patrimonial, i que si hi
ha beneficis repercutir-los a les persones.
L’Alcaldessa pasa la proposta a votació, hi és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la
regidora Roset.

3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2012.
ANTECEDENTS
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2012.
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
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; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, PROPOSO:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2012, el qual, resumit per
capítols, és el següent:

E ST AT D E LE S DE SPE SES
C AP IT O LS

D EN O M IN A CIÓ

ES TA T D EL S IN G R ES SO S
EU R O S

C AP ITO L S

D E N O M IN AC IÓ

A) O PE R AC IO N S C O R R EN T S
I

D es p e se s d e pe rson a l

17 6 .6 00 ,0 0 €
18 8 .9 00 ,0 0 €

II

Im po sto s in dire ctes

1 0. 00 0 ,0 0 €

4 .1 00 ,0 0 €

III

T a xe s i altre s in gre s sos

8 1. 45 0 ,0 0 €

3 7 .4 50 ,0 0 €

IV

T ra ns ferè n cies c o rre nts

2 0 2.00 0 ,0 0 €

V

Ing re ss o s pa tr im o nials

II

D es pe s es b én s co rre nts i s erv e is

III

D es p e se s fina n ce re s

IV

Tra n sfe rèn c ie s co rre n ts

I

Im po sto s dire ctes

B ) O PE R AC IO N S D E C A PIT AL
VI

EU R O S

A) O PER A C IO N S CO R RE N TS

In ve rsio ns r ea ls

1 2 8.00 0 ,0 0 €

1 3. 05 0 ,0 0 €

B) O PER AC IO N S DE C AP IT AL
49 6 .0 00 ,0 0 €

VI

A line a ció d’in ve rs io ns r ea ls

-

€

VII

Tra n sfe rèn c ie s de c a pita l

-

€

VII

T ra ns ferè n cies d e c ap ital

VIII

Ac tius fin an c ers

-

€

V III

A c tiu s fine n ce rs

-

€

IX

Pa ss ius f in an cer s

P ass iu s fina n c ers

-

€

T O T AL PR E SSU PO ST D E D ES SPE SES

8 .2 50 ,0 0 €
91 1 .3 00 ,0 0 €

IX

TO T AL PR ESS U PO ST D ’IN G R E SS O S

4 7 6.80 0 ,0 0 €

9 1 1.30 0 ,0 0 €

2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en
el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i l’article 169 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 regidora Roset diu que s’abstindrà perqué no ha estat convidada a l’elaboració d’aquests.
La regidora pregunta pregunta perqué la inversió en itineraris saludables no es fa a dins del
nucli urbà.
L’alcaldessa li diu que és una subvenció de l’any 2010 i que d’acord amb les bases de
subvenció no és podia realitzar en nucli urbà, tot i que l’equip de govern veu interessant
aquesta inversió.
La regidora Roset pregunta si el forn de Passanant és municipal.
L’alcaldessa li respon que si.
La regidora Roset diu respecte a la brigada que la idea de brigada està bé sempre i quan
doni resultats. Cal saber si estan estructurades les feines, quantes hores repercuteixen per
exemple a esporgar, en analítiques,…
L’alcaldessa li respon que cada divendres es reuneix amb el cap de brigada per planificar les
tasques a fer la setmana següent, que existeix control de les feines i tasques que realitzen, i
que no té rès que discutir-lis en aquest moment.

La proposta es pasada a votació per l’alcaldessa, i es aprovada per 4 vots a fvaor i
l’abstenció de la regidora Roset.

4.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
1. ANTECEDENTS
1. En aquest Ajuntament es tramita l’expedient per nomenar jutge de pau titular i suplent
d’aquest municipi.
2. El secretari interventor va emetre l’informe jurídic sobre el procediment a seguir, el qual
consta a l’expedient.
3. Per edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 235, de data 11
d’octubre de 2011, es va fer la convocatòria pública per cobrir les places de què es tracta i,
finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat instància les persones següents:
- Joan Fabregat i Puig.
- Santiago Miró i Amenos.
Totes elles reuneixen els requisits establerts legalment.
2. FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 101.2 de la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i 6 del
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, correspon al Ple de la corporació
efectuar proposta de nomenament del jutge de pau titular i del suplent d’aquest municipi, per
acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les
persones que, reunint les condicions legals, hagin presentat instància en la convocatòria
pública.
Per això el Ple de la corporació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Escollir el Sr. JOAN FABREGAT i PUIG per exercir el càrrec de jutge de pau titular d’aquest
municipi i el Sr. SANTIAGO MIRÓ i AMENOS per exercir el càrrec de jutge de pau suplent
d’aquest municipi, i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Valls.

5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS
ELECTES, VIGENT.
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinaria del passat dia 27 de juny de 2011, va
aprovar el règim de dedicació dels càrrecs electes.

L'acord va establir que, amb efectes de 11 de juny de 2011, la senyora M. Carme Amenós i
Fabregat, alcaldessa d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva de
40 hores.
Des de aleshores fins ara, l'Alcaldessa a pogut comprovar el funcionament de la corporació,
com treballa el personal municipal, l'estat dels expedients en curs, i una visualització global
de tota la corporació i els seus expedients.
Vist l'anterior. Donat que la corporació manté un ritme constant de funcionament. Havent
pogut comprovar aquesta alcaldia que no cal tenir dedicació exclusiva, pel bon funcionament
de l'ajuntament, tot i que es necessaria la presencia quasi diaria en representació de
l'ajuntament.
Donat que l'alcaldia vol estalviar obligacions a la corporació que no siguin del tot necessaries.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
1r. Establir que, amb efectes de 1 de desembre de 2011, la senyora M. Carmen Amenós i
Fabregat, alcaldessa d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial de
34 hores setmanals i percebent l’import de 10.538,95.- euros bruts anuals.
2n. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, amb el corresponent prorrateig de les
mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.
3r. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la
Corporació.
Posada la proposta a votació per l’alcaldia, aquesta es aprovada per 4 vots a favor i
l’abstenció de la regidora Roset.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL SISTEMA DE CONVOCATORIES DE LES SESSIONS
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ I COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES.
El passat 27 de juny de 2011 el Ple de la Corporació va aprovar el règim de sessions del Ple
municipal, establint el dia i hora que es realitzaran les sessions ordinaries.
Durant el mes de juliol, des de la secretaria de la Corporació es va sol·licitar a la Diputació de
Tarragona, l’obertura de comptes de correu electrònic un per a cada regidor de l’ajuntament,
individual e instransferible.
Amb la intenció de donar més agilitat i millor cobertura jurídica a les convocatories, es
PROPOSA AL PLE:

1r. Que les convocatories dels Plens de la Corporació i la Comissió Especial de Comptes es
comunicaran als regidors de l’ajuntament únicament per correu electrònic, en el termini exigit
per la normativa vigent.
2n. Els correus electrònics que s’utilitzaran són:
Sr. Joan Fabregat i Benach, joan@passanantibelltall.cat
Sr. Joaquim Torres i Martí, joaquim@passanantibelltall.cat
Sra. M. Teresa Jové i Meda, teresa@passanantibelltall.cat
Sra. Mireia Roset i Chaler, mireia@passanantibelltall.cat
3r. Tanmateix, i d’acord amb la normativa vigent, la convocatoria serà exposada en el taulell
d’anuncis de la Corporació.
La regidora Roset manifesta que aquesta proposta de resolució ha estat conseqüència de…
Diu que està mirant si es legal aquesta proposta i creu que és una manera de cobrir-se
legalment.
L’alcaldessa li respon que evidentment cal tenir-ho tot cobert per la Llei, i que des de l’equip
de govern es creu que aquest és el millor sistema de notificacions, tot i aixó, s’accepta que es
trameti a un altre correu electrònic si així es desitja.
La regidora Roset manifesta que ha tingut problemes informàtics i que no ha pogut rebre
alguna notificació de convocatories.
La regidora Jové, li diu que des de qualsevol ordinador del món pot mirar el correu electrònic.
La regidora Roset diu que ella marxa sovint a l’extranger per motius de feina i llavors no pot
mirar-ho.
La regidora Jové manifesta la seva sorpresa de que no pugui mirar-ho quan en qualsevol
hotelet rural existeix xarxa wi-fi per poder accedir a internet. A més, si és a l’extranger tampoc
podrà mirar la bústia física de casa seva i que el personal municipal no pot estar empaitant els
regidors per fer-lis les corresponents notificacions. La regidora creu que hi ha molt poc
argument en la retòrica de la regidora Roset, si no és simplement per no acceptar sistemes
universals i d’acord amb la Llei.
La proposta és posada a votació per l’alcaldia, aquesta es aprovada per 4 vots a favor i el vot
en contra de la regidora Roset.

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

