Passanant, 22 de gener de 2009.
Sessió Extraordinària
Número 01/2009

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, 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 Miró i Amenos.
- Josep Maria Prats i Domènech.
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 09,33 hores.

1. PROPOSTA D’ACORD REFERENT AL PROJECTE D’INVERSIÓ A PRESENTAR
SOL·LICITANT EL SEU FINANÇAMENT AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ
LOCAL.
Antecedents i fonaments:
En data 2 de desembre de 2008, al BOE núm. 290, va sortir publicat el Reial Decret Llei
9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons
Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació.
Aquest Reial Decret Llei estableix que es podran finançar amb càrrec a aquest Fons els
contractes d’obres definits a l’article 6 de la Llei de Contractes del Sector Públic que
reuneixin les característiques assenyalades a l’article 3.1. En concret :
A) Els contractes han de tenir per objecte obres de competència municipal.
B) Les obres objecte dels contractes han de ser de nova planificació i d’execució
immediata.
C) Els contractes han de tenir un valor estimat, inferior a 5.000.000 d’euros.
Conforme a l’article 5, els ajuntaments hauran de presentar la sol·licitud de finançament per
via electrònica adjuntant la següent documentació:
a) Model oficial de sol·licitud
b) Memòria explicativa del projecte d’inversió
c) Acord del Ple on s’aprovi el projecte.

Conforme als criteris de repartiment, i segons les dades publicadesa l’Ajuntament de
Passanant i Belltall li correspon un import de 34.336.-€ de finançament màxim.
L’Ajuntament de Passanant i Belltall ja disposa de projectes aprovats que es puguin
presentar.
Examinats els requisits del Reial Decret llei, atenent als terminis establerts, proposo al Ple,
que decidirà el que cregui més adient:
Primer. Aprovar el projecte d’inversió a finançar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local i
que estarà integrat per les següents obres:
a) “Revestimiento con piedra de almacén municipal”, amb un pressupost total d’execució per
contracte de 34.336.-€.
Segon. Trametre la corresponent sol·licitud i documentació adient a la Subdelegació del
Govern de Tarragona.
L’Alcalde obre un torn de paraula en el que intervé el regidor Josep M. Prats.
“Penso que quan hi ha una oportunitat com aquesta de finançament amb càrrec al fons
estatal d’inversió local, sempre és millor que les decisions es prenguin per consens.
Tinc coneixament que molts Ajuntaments s’han reunit abans per consensuar el projecte a
presentar, i no hauria estat de més que a l’Ajuntament de Passanant i Belltall s’hagués fet.
Concretament del projecte de magatzem municipal que s’està portant a terme, no en tinc cap
coneixament específic. No sé quina és la finalitat d’aquest projecte, perquè ningú me l’ha
explicat. Però pel que he vist de l’obra, i per qüestions d’estética, si el Joan Pons, el secretari
de l’Ajuntament, que és el garant de la llei a Passanant i Belltall, diu que aquest projecte
compleix tots els requisits legals, hi voto a favor. Si no m’ho confirma, hi voto en contra,
perquè no vull participar en cap acte punible jurídicament.”
L’Alcalde li diu que tot està en regla i que si vol alguna informació només cal que ho demani.
El secretari li respon que el projecte ha estat redactat pels serveis tècnics del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà, aprovat inicialment per decret d’Alcaldia i en aquests
moments a exposició pública abans de l’aprovació definitiva.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del ple.
Sense cap més tema a tractar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
09,37 hores.

