Passanant, 21 d’octubre de 2008.
Sessió Extraordinària
Número 08/2008

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:
- Josep Espinach i Briansó.
- Francesc Miró i Miró.
- Josep Maria Miró i Amenos.
- Josep Maria Prats i Domènech.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20,07 hores.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ.
ANTECEDENTS
El passat 23 de setembre de 2008 es va constituir en sessió pública el nou ajuntament, com
a conseqüència de la defunció de l’Alcalde, En Ramon Aloy i Corbella, i es procedir a
l’elecció de l’Alcalde .
Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran sessions
ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de celebració.
FONAMENTS DE DRET
Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 78 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals.
En conseqüència, es proposa al Ple:
Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el primer dimarts de
cada tres mesos, (coincidint amb els mesos de març, juny, setembre i desembre), a les 20.00
hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la corporació.

2. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
ANTECEDENTS
El passat 23 de setembre de 2008 es va constituir en sessió pública el nou ajuntament, com
a conseqüència de la defunció de l’Alcalde, En Ramon Aloy i Corbella, i es procedir a
l’elecció de l’Alcalde .
Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió Especial de
Comptes.
FONAMENTS DE DRET
Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Crear la Comissió Especial de Comptes.
Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional del diferents grups
polítics que integren la corporació. La composició serà la següent:
Alcalde: Sr. Albert Bagué i Salcedo
Vocals: Sr. Josep Espinach i Briansó
Sr. Francesc Miró i Miró
Sr. Josep Maria Prats i Domènech

Grup polític
CiU
PBE-AM
PSC-PM

La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la corporació.
3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTAN TS DE LA CORPORACIÓ EN
ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT
L’AJUNTAMENT.
ANTECEDENTS
El passat 23 de setembre de 2008 es va constituir en sessió pública el nou ajuntament, com
a conseqüència de la defunció de l’Alcalde, En Ramon Aloy i Corbella, i es procedir a
l’elecció de l’Alcalde .
Cal procedir al nomenament de representants de la corporació davant d’altres organismes en
els quals ha d’estar representat l’ajuntament.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Nomenar com a representants de la corporació a favor dels regidors i davant dels
Organismes i Entitats que s’indiquen.
Junta Pericial del cadastre de rústica

Sr. Alcalde, Albert Bagué i Salcedo
Sr. Regidor, Josep M. Miró i Amenós

La proposta és aprovada per quatre vots a favor, i amb l’abstenció del regidor Josep M.
Prats.
4. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE
L’AJUNTAMENT.
DESIGNACIÓ DELS TINENTS D’ALCALDE
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM 84/2008
ANTECEDENTS
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 23 de setembre
de 2008, i en virtut de la potestat d’autoorganització, ha de designar els tinents d’alcalde.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els Tinents d’alcalde són un òrgan
necessari de l’ajuntament, i en atenció a garantir una continuïtat en les seves competències,
aquesta alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Respecte de la composició
de la Junta de Govern Local, ho regulen els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 54
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada, RESOLC:
1r. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit
es relacionen:
Sr. Josep Espinach i Brians ó, primer tinent d’alcalde.
Sr. Francesc Miró i Miró, segon tinent d’alcalde.
Sr. Josep Maria Miró i Amenos, tercer tinent d’alcalde.

2n. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la sessió extraordinària que s’ha de fer
d’acord amb l’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
3r. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
4t. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidors designats.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
5. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN L’ALCALDIA.
ANTECEDENTS
El passat 23 de setembre de 2008 es va constituir en sessió pública el nou ajuntament, com
a conseqüència de la defunció de l’Alcalde, En Ramon Aloy i Corbella, i es procedir a
l’elecció de l’Alcalde .
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple de la
corporació en l’Alcaldia.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regulado ra de les bases de
règim local i normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les
atribucions pròpies a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, sempre que no es trobin entre
aquelles matèries indelegables previstes als articles 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Es proposa al Ple l’adopció del acord següent:
1r. Efectuar, en favor de l’Alcaldia, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries
següents:
Titular de la
competència
Ple

Òrgan en qui es
delega
Alcaldia

Atribució delegada

Article

Les contractacions i concessions de tota 22.2.n)
classe quan el seu import superi el 10 per LRBRL
100 dels recursos ordinaris del pressupost
i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així
com els contractes i els concessions
plurianuals, quan la seva durada sigui
superior a quatre anys i els plurianuals de
menor duració quan l’import acumulat de

totes les anualitats superi el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i, en tot cas,
quan sigui superior a la quantia
assenyalada en aquesta lletra. A excepció
de l’adjudicació definitiva.

Ple

Alcaldia

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis 22.2.ñ)
quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no
estiguin previstos en els pressupostos.

2n. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, la p resent delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.
3r. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
El regidor Josep M. Prats pregunta si ja es feia anteriorment. L’alcalde li respon que no peró
que és fa per agilitzar els tràmits.
El regidor Josep M. Prats diu que no ho veu bonic, que un ajuntament es pot governar pel
Ple, per la Junta de Govern o per Decrets d’Alcaldia, i que aquesta darrera opció, que es la
que es preten uitilitzar, no dona transparencia de l’Ajuntament.
El regidor Francesc Miró li diu que tant sols es delega a l’Alcalde els actes de tràmit en cap
cas, i com queda reflexat, l’Alcalde podrà adjudicar definitivament obres o serveis que
pertoquin al Ple de la Corporació.
L’Alcalde li diu que s’ha optat per aquesta delegació per simplificar i donar més velocitat a la
tramitació administrativa d’aquesta corporació i que així ho fan moltes altres corporacions.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor, i el vot contrari del regidor Josep M. Prats.
6. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TRESORER.
ANTECEDENTS
El passat 23 de setembre de 2008 es va constituir en sessió pública el nou ajuntament, com
a conseqüència de la defunció de l’Alcalde, En Ramon Aloy i Corbella, i es procedir a
l’elecció de l’Alcalde .
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb els articles 92.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball
reservades a funcionares d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, les
funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació poden ser atribuïdes a membres de les
corporacions o a personal funcionari sense habilitació de caràcter nacional.

L’art. 164.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que és obligatori
constituir fiança tant si el tresorer és personal funcionari d’habilitació de caràcter nacional,
personal funcionari sense habilitació o membre de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1r. Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Josep Espinach i Briansó, regidor de la
corporació.
2n. Exhaurir-lo de l’obligació de prestar fiança, tot a la vegada que els restants membres de
la corporació es fan responsables solidàriament del resultat d’aquesta gestió.
El regidor Josep M. Prats pregunta qui ho era abans. L’alcalde li respon que ell.
El regidor Josep M. Prats pregunta que perqué no segueix sent ell mateix. L’alcalde li respon
que per normativa ell, l’alcalde, no ho pot ser.
El regidor Josep M. Prats pregunta si aixó costarà diners a l’ajuntament. L’Alcalde li respon
que no, que aquest càrrec no està remunerat.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.
7. PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS
ELECTES.
ANTECEDENTS
El passat 23 de setembre de 2008 es va constituir en sessió pública el nou ajuntament, com
a conseqüència de la defunció de l’Alcalde, En Ramon Aloy i Corbella, i es procedir a
l’elecció de l’Alcalde .
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb l’article 166 del Decret egislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa
concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els
seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació
parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

1r. Establir que, amb efectes de retribució, el senyor Albert Bagué i Salcedo, alcalde
d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial del 75% de la jornada i
percebent l’import de 9.116,73.-€ bruts anuals.
2n. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.
3r. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència
a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
1. Ple, 100.- euros/sessió.
2. Comissió Especial de Comptes, 25 euros/sessió.
4t. No establir assignació econòmica de caràcter mensual a favor dels grups polítics
municipals.
5è. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.
8. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ.
ANTECEDENTS
El passat 23 de setembre de 2008 es va constituir en sessió pública el nou ajuntament, com
a conseqüència de la defunció de l’Alcalde, En Ramon Aloy i Corbella, i es procedir a
l’elecció de l’Alcalde .
El grup polític d’esquerra PBE-AM, vol crear la constitució dels grups polítics.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals; i altra normativa concordant, en matèria de constitució i funcionament dels
grups polítics,

Es proposa:
La constitució dins de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, del Grup Polític de CiU, integrat
per les persones següents:
- Josep Espinach i Briansó.
- Josep Maria Miró i Amenós.
Com a portaveu del Grup Polític actuarà el regidor Josep Espinach i Briansó i com a suplent
el regidor Josep Maria Miró i Amenós .
Es proposa la constitució dins de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, del Grup Polític d
‘Esquerra, integrat per les persones següents:
- Albert Bagué i Salcedo.
- Francesc Miró i Miró.
Com a portaveu del Grup Polític actuarà el regidor Francesc Miró i Miró .
Tanmateix també es proposa la constitució dins de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, del
Grup Polític dels Socialistes, integrat per:
- Josep Maria Prats i Domènech.
Que actuarà com a portaveu del Grup Polític.
No se’ls hi assigna cap remuneració econòmica.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.
9. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE IMPOSTOS I TAXES PER AL PROPER
EXERCICI 2009.
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores del
servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans, i del servei de clavegueram,
d’acord amb l’establert a l’article 15 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.
El secretari interventor ha elaborat els corresponents estudis de costos en el cas de les
ordenances fiscals reguladores de del servei de recollida, transport i tractament de residus
sòlids urbans i del servei de clavegueram per a la seva modificació.
L’Alcalde PROPOSA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores del servei
de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11) i del servei de
clavegueram (OR/M-10).
Segon.- Aquest acord provisional s’ha d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci

d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordena nces fiscals
reguladores del servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11) i
del servei de clavegueram (OR/M-10), es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment
en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
El regidor Josep M. Prats diu que el nostre municipi es el que té els impostos més cars de
tota la comarca. Que s’ha documentat i que no hi ha cap altre poble a la comarca que tingui
els preus de les escombreries tant alt com els nostres. L’alcalde li respon que com demostra
l’estudi econòmic financer redactat, l’ajuntament haurà de posar dels seus recursos propis
més de nou mil euros per poder fer front a aquest serveis, ja que ni de bon tros es cobrarà el
cost total del servei. Que en el cas de la recollida de residus es cobrarà un 81,15% del cost
del servei i en el cas del clavegueram tant sols es cobrarà un 64,12% del cost del servei.
El regidor Josep M. Prats diu que no enten com es que altres municipis el servei es més
barat, si és per la llunyania o perqué. L’alcalde li respon que a la comarca tots els municipis
paguen el mateix import, (un 75% fixe del servei i l’altre 25% variable en funció de qué la
recollida sigui correcta o no), que aquest import resultant el quantifica i aprova el Consell
Comarcal, ens gestor del servei, i desprès cada ajuntament ho repercuteix d’acord amb les
seves ordenances, bars, establiments, hotels, habitatges...
El regidor Josep M. Prats continua dien que és molt car i que cal buscar una disminució de
les despeses, que aquest ajuntament té molt personal i que potser no és necessari tenir-ne
tan. L’Alcalde li respon que si l’any vinent s’aconsegueix entrar més residus a l’abocador
comarcal, podria ser que baixes el preu del servei, perqué una de les causes es que la
planta de tractament de residus de l’Espluga de Francolí està infrautilitzada.
La proposta és aprovada amb quatre vots a favor i el vot contrari del regidor Josep M. Prats .

Sense cap pregunta a realitzar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20,24 hores.

