Passanant, 1 de juny de 2010.
Sessió Ordinària
Número 03/2010

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:
Josep Espinach i Briansó.
Josep Maria Prats i Domènech.
Josep Maria Miró i Amenos.
Excusa la seva assistència per motius personals el regidor Francesc Miró i Miró.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.02 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2010.
A petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de març 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 20 DE FEBRER DE 2010
AL DIA 26 DE MAIG DE 2010.
El Secretari informa dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 20 de febrer de
2010 fins el dia 26 de maig de 2010.
És dóna compte dels decrets 20/2010 al 73/2010
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE GENER, FEBRER I
MARÇ 2010, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de gener, febrer i
març 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 DE GENER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

48.211,30.-€
393
400
16.441,07.-€
314
391
6.852,07.-€
316
370

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

40.494,78.-€
469
494
17.671,21.-€
401
463
25.318,18.-€
404
409

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

57.327,09.-€
652
727
53.119,05.-€
495
731
105.297,26.-€
502
637

Els Regidors es donen per informats de la relació de factures rebudes i dels pagaments
realitzats durant aquests mesos.
4.- INFORMACIÓ SOBRE EL TANCAMENT DEL REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS
D’AQUEST AJUNTAMENT, EXERCICI 2009.
El secretari informa del tancament dels llibres del registre general d’entrada i sortida de
documents de l’exercici 2009.
El registre general d’entrada de documents consta de 145 fulls, amb registres numerats
del número 1/2009/1 al 1/2009/1116.

El registre general de sortida de documents consta de 68 fulls, amb registres numerats del
número 1/2009/1 al 1/2009/496.
Els Regidors es donen per informats.
5.- INFORMACIÓ DE TOTES LES CONCESSIONS DE LLICÈNCIES URBANISTIQUES,
ATORGADES L’EXERCICI 2009.
Es dóna compte als membres del consistori de l’atorgament de llicències urbanístiques
durant l’exercici 2009.
Els membres de la corporació es donen per informats.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS SEGÜENTS PADRONS FISCALS:
- SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 2N. SEMESTRE 2009.
- PADRÓ TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS 1R. TIMESTRE 2010.
- PADRÓ TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS 2N. TRIMESTRE 2010.
- IMPOST BENS IMMOBLES URBANA 2010.
- IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA 2010.
- IMPOST BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2010.
- IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2010.
- FESTES LOCALS 2010.
L’Alcalde informa del tancament dels següents padrons i PROPOSA:
Aprovar inicialment els següents padrons i pels imports següents:
- SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 2N. SEMESTRE 2009.
Import: 16.439,50.-€, amb 251 documents cobratoris.
- TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 1R. TRIMESTRE, any 2010.
Import: 8.738,75.-€, amb 259 documents cobratoris.
- TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 2N. TRIMESTRE, any 2010.
Import: 8.638,75.-€, amb 249 documents cobratoris.
- IMPOST BENS IMMOBLES URBANA 2010.
Import: 29.602,66.-€, amb 368 documents cobratoris.
- IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA 2010.
Import: 12.147,59.-€, amb 254 documents cobratoris.
- IMPOST BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2010.
Import: 40.938,20.-€, amb 2 documents cobratoris.

- IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2010.
Import: 8.471,51.-€, amb 133 documents cobratoris.
- FESTES LOCALS 2010.
Import: 4.663,76.-€, amb 84 documents cobratoris.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
7.- INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI 2009.
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 s’obté, a 31 de desembre de
2009, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament

970.250,00 €
200.832,09 €
1.171.082,09 €
668.892,83 €
668.892,83 €
668.892,83 €
455.495,29 €
455.495,29 €
213.397,54 €

b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l'inici de l'exercici
Baixes
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l'exercici

TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

150.027,22 €
- €
135.925,22 €
14.102,00 €

227.499,54.-€

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs

Pressupost inicial d'ingressos
Modificacions d'ingressos
Pressupost definitiu d'ingressos
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Devolució d'Ingressos
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

970.250,00 €
200.832,09 €
1.171.082,09 €
754.083,26 €
5.545,93 €
- €
479.195,60 €
269.341,73 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l'inici de
l'exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament al final de
l'exercici

TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

200.961,69 €
16.120,19 €
112.305,81 €
72.535,69 €

341.877,42.-€

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets
reconeguts nets
(a) Operacions corrents
(b) Altres operacions no financeres
1 Total operacions no financeres
2 Actius financers
3 Passius financers
Resultat pressupostari de l'exercici
AJUSTOS
4 Credits gastats finaçats amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals
5 Desviacions negatives de finançament
6 Desviacions positives de finançament

408.706,34 €
339.830,99 €
748.537,33 €
- €
- €
748.537,33 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Obligacions
Resultat
reconegudes Ajustaments
pressupostari
netes
332.287,63 €
76.418,71 €
328.374,70 €
11.456,29 €
660.662,33 €
87.875,00 €
- €
- €
8.230,50 €
8.230,50 €
668.892,83 €
79.644,50 €
-

€

4.400,00 €
113.145,18 €

- 29.100,68 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 113.145,18.-€, essent d’incorporació
obligatòria 16.487,74.-€ corresponents a la redacció del POUM, 10.378,35.-€ a l’habilitació
d’una àrea de lleure a la Font de la Sala, 11.574.-€ a l’arranjament del local social de Belltall,
37.987,66.-€ a la construcció del magatzem municipal, 10.964,05.-€ a l’enllumenat públic de
Belltall, 15.253,38.-€ a la creació de la nova àrea de lleure de la Font Voltada, i 10.500.- a
l’acabament exterior del magatzem municipal.

1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

euros
FONS LÍQUIDS (a 31 de desembre de 2009)
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Drets pendents de cobrament del pressupost d’ingressos

7.958,63

corrent
tancat

Deutors no pressupostaris
Menys cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
TOTAL D’OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Obligacions pendents de pagament del pressupost de despeses
Creditors no pressupostaris
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

corrent
tancat

358.167,67
269.341,73
72.535,69
16.290,25
301.370,04
213.397,54
14.102,00
74.632,50
762,00
64.756,26
6.975,15
113.145,18
- 55.364,07

2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així
com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el
romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin
de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:

El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
6.975,15.-€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels
deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en
voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria
la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són:
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de dubtosa
cobrabilitat

Exercici actual
:
1r. any immediatament anterior
2n. any
3r. any
4t. any
5è. any
6è. anys i següents

0%
5%
10%
25%
40%
80%
100%

Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu saldo.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
CAP.
4. Respecte a l’estabilitat pressupostària
El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
de conformitat amb l’article 19 de la LGEP posant-se de manifest una capacitat de
finançament per import de 87.875.-€.
4. S’ha informat negativament sobre els pagaments i expedients administratius següents
(si és el cas): CAP.
5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats
i els realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts
i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:

•
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31
de desembre
•
El resultat pressupostari de l’exercici
•
Els romanents de crèdit
•
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP reformada per la Llei 15/2006, de 26 de
maig, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
L’article 22 de la LGEP reformada per la Llei 15/2006, de 26 de maig, estableix que les
entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19
de la Llei estaran obligades a elaborar i aprovar, en el termini dels tres mesos següents a
l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer
amb un horitzó temporal màxim de tres anys.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2009, que en termes consolidats figura a
la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Els membres del Ple es donen per informats.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’AJUDES I
NORMATIVA, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I D’EXISTÈNCIA DE LA CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTARIA DE L’OBRA “ Adequació del carrer principal de La Sala de
Comalats”.
En data 19 de novembre de 2009 es va aprovar definitivament el projecte d’obra “Adequació
del carrer principal de La Sala de Comalats”, redactat per l’arquitecte Ramon Munté i Adell.
En data 16 de febrer de 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la
atribució definitiva del PUOSC , any 2010, en la qual està inclosa l’obra referenciada en el
número 2010/423.
Vistes les bases d’execució del PUOSC 2008-2012, PROPOSO:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa PG, per finançar l’obra “Adequació del
carrer principal de La Sala de Comalats”, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les
obres s’executin amb normalitat i designar com a tècnics facultatius de les obres
responsables de l’actuació a l’arquitecte Ramon Munté i Adell.
Tercer.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació
s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinqué.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució
de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisé.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en l’aplicació pressupostaria 15561903 hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

9.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER A L’OBRA “Adequació del carrer
principal de La Sala de Comalats”.
Antecedents
Per Decret d’Alcaldia, número 65/2010, de data 21 de maig de 2010, es va adjudicar
provisionalment el procediment negociat el procediment per a l’obra “Adequació del carrer
principal de La Sala de Comalats”, a l’empresa DELTABAT Constructora, S.L., pel preu de

60.500 euros, i 9.680 euros corresponents a IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
núm. 155-61903 del pressupost vigent.
En data 27 de maig de 2010 ha constituït la garantia definitiva i ha aportat els certificats
d’estar al corrent de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries.
Fonaments de dret:

-

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya.
L’acord de delegació de competències del Ple a l’Alcaldia, aprovat en sessió
extraordinaria de data 23 d’octubre de 2008.

Es proposa que el Ple de la Corporació acordi:
Primer. Adjudicar definitivament el contracte per a l’obra “Adequació del carrer principal de La
Sala de Comalats”, a l’empresa DELTABAT Constructora, S.L., per un import de 60.500
euros, i 9.680 euros corresponents a IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria núm. 15561903 del pressupost vigent, i amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques
aprovats.
Segon. Requerir a l’empresa perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar des del
següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
Tercer. Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, Sr. Albert Bagué i
Salcedo, perquè en nom i representació d’aquest procedeixi a la signatura del corresponent
contracte administratiu.
Cinquè. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de
contractació.
La proposta és aprovada per tres vots a favor i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats.

10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE
L’OBRA “Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable a Belltall”
Per part dels serveis tècnics de SAM-Enginyeria de la Diputació de Tarragona, directors
executius de l’obra, s’ha emès certificació número 5 i última de l’obra “Renovació de la xarxa
de distribució d’aigua potable a Belltall”, i que ascendeix a la quantitat de 67.204,13.-€.
Tanmateix s’há emès certificat final de l’obra, acta de recepció i certificat de liquidació de
l’obra, del qual es despren el següent:

Títol de l’obra: “Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable a Belltall”
Empresa adjudicàtaria: CEFIR Cooperativa.
Pressupost de licitació: 315.327,02.-€
Pressupost d’adjudicació: 300.000.-€
Pressupost de liquidació: 318.980,74.-€
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 5 i última i la seva factura corresponent, de l’obra
“Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable a Belltall” per import de 67.204,13.-€.
Segon.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, acta de preus
contradictoris 4, certificat final d’obra, acta de recepció i certificat de distribució de
finançament i de la liquidació, als Serveis Territorials del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, a Tarragona, d’acord amb les
bases del PUOSC, 2008-2012, per poder rebre la subvenció atorgada.
Amb tres vots a favor i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats, s’aprova la proposta
presentada per l’alcaldia.

11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DE XIFRES DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS, A DATA 1 DE GENER DE 2010.
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2010, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2009.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes
en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest
ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2010.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència,
per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

Per tot això, el Ple per unanimitat dels membres, ACORDA:
1r. Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la rectificació del
Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2010, i que
contenen la formalització de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2009. Els resums
que s’aproven són els següents:
1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Població de dret a 1 de gener de 2009
Altes de l’1 de gener de 2009 a l’1 de gener de 2010
Baixes de l’1 de gener de 2009 a l’1 de gener de 2010
Variacions per error en el sexe: altes
Variacions per error en el sexe: baixes
Població de dret a 1 de gener de 2010

TOTAL
159
21
15
0
0
165

HOMES
91
11
8
0
0
94

DONES
68
10
7
0
0
71

1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Naixements
Defuncions
Canvis de residència d’un altre municipi
Canvis de residència a un altre municipi
Canvis de residència de l’estranger
Canvis de residència a l’estranger
Omissions
Inscripcions indegudes
Baixes per caducitat
TOTALS

ALTES
0

BAIXES
3

21
11
0
0
0
1
0
15

21

1.3. ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI
CONCEPTE
Canvis de domicili (entre seccions del municipi)
TOTAL

HOMES
0
0

DONES
0
0

2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de l’alta
CONCEPTE DE L’ALTA
Naixements
Canvis de residència des d’un altre municipi
Canvis de residència des de l’estranger
Omissió
Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
Variacions per error en el sexe
TOTALS

HOMES
0
0
0
0
0
0
0

DONES
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0

3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de la baixa
CONCEPTE DE LA BAIXA
HOMES
Defuncions
0
Canvis de residència a un altre municipi
0
Canvis de residència a l’estranger
0
Inscripció indeguda
0
Baixes per caducitat
0
Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
0
Variacions per error en el sexe
0
TOTAL

DONES

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2010 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats
en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25
d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre
el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’AJUDES I
NORMATIVA, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I D’EXISTÈNCIA DE LA CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTARIA DE L’OBRA “Nous dipòsits de subministrament d’aigua, i xarxa de
distribució en alta als nuclis de Passanant”
En data 30 de desembre de 2009 es va aprovar definitivament el projecte d’obra “Nous
dipòsits de subministrament d’aigua, i xarxa de distribució en alta als nuclis de Passanant”,
redactat pels serveis d’enginyeria del SAM-Diputació de Tarragona.
En data 18 de desembre de 2008, l’Agència Catalana de l’Aigua va atorgar una subvenció
per aquesta obra, codi SV09000148, anualitat 2009-2010
En data 16 de febrer de 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la
atribució definitiva del PUOSC , any 2010, en la qual està inclosa l’obra referenciada en el
número 2010/422.
Vistes les bases d’execució del PUOSC 2008-2012, PROPOSO:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa PG i DT, per finançar l’obra “Nous
dipòsits de subministrament d’aigua, i xarxa de distribució en alta als nuclis de Passanant”, i
la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les
obres s’executin amb normalitat i designar com a tècnics facultatius de les obres
responsables de l’actuació al SAM – Servei d’Enginyeria de la Diputació de Tarragona.
Tercer.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.

Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació
s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinqué.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució
de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisé.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en l’aplicació pressupostaria 45262300 hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
La porposta es paorvada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

13.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER A L’OBRA “Nou dipòsit de
subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta als nuclis de
Passanant”.
Vist que amb data 9 de febrer de 2010, per Providencia d’Alcaldia es va detectar la necessitat
realitzar la contractació de les obres consistents en “Nou dipòsit de subministrament d’aigua
potable i xarxa de distribució en alta als nuclis de Passanant” a causa de motius sanitaris,
d’ecoeficència, manteniment i nova instal·lació, necessaria per l’arribada d’aigua de Rialp de la
qual s’ha d’abastir el nostre municipi. Aprovat el Projecte d'Obres corresponent, efectuat el
replantejament i existint la disponibilitat dels terrenys, s'incorpora a aquest expedient de
contractació.
Vistes les característiques de les obres consistents en un canvi total de la infraestructura
bàsica de subministrament en alta d’aigua potable al municipi, pel secretari interventor es
considera que el procediment més adequat és el procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
Vist que amb data 12 de febrer, es va emetre un informe d'Intervenció sobre el percentatge
que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist que amb data 12 de febrer, es va emetre informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment que s'ha de seguir i òrgan competent per a aprovar i adjudicar el
contracte.
Vist que amb data 16 de febrer, per Resolució d'Alcaldia, número 18/2010 es va aprovar iniciar
l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Vist que amb data 19 de febrer, es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plecs de
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte.
Vist que amb data 19 de febrer, es va realitzar per l'Interventor la retenció de crèdit oportuna.

Vist que amb data 19 de febrer, mitjançant Una Resolució d'Alcaldia, número 19/2010, es va
aprovar l'expedient de contractació junt amb els Plecs de Tanques Administratives i de
Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del contracte d'obres consistents en “Nou dipòsit
de subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta als nuclis Passanant”, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Així
mateix es va autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació.
Vist que amb data 8 d’abril de 2010, i un cop aprovat definitivament el plec de clausules, es va
publicar anunci de licitació per un termini de quinze dies en el Butlletí Oficial de la província de
Tarragona i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, a fi que els interessats
presentaren les seves proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.
Vist que amb data 21 de maig, es va constituir la Mesa de contractació, i darrere de la
recepció de l'informe de valoració tècnica, esta va realitzar proposta d'adjudicació a favor de
EXCAVACIONS VIVES ANGUERA, S.L.
Vist que amb data 21 de maig, per Resolució d’Alcaldia, número 68/2010, es va adjudicar
provisionalment a favor de EXCAVACIONS VIVES ANGUERA, S.L., el contracte d'obres
consistents en “Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta
als nuclis Passanant”, pel preu de 229.077,48.-€ i 36.652,40.-€ d'IVA d'acord amb les
consideracions següents:
Primer.- El termini d’execució de l’obra, és de tres mesos.
Segon.- La garantia de l’obra, és de tres anys.
Tercer.- El contratista adjudicatari, és farà càrrec al seu cost, unes millores per import
de trenta-quatre mil quatre-cents noranta-set euros amb seixanta cèntims, més l’IVA, d’acord
amb els suggeriments, propostes i millores d’obra presentats. Cas que no es precises la
totalitat d’aquest canvi, l’import restant s’aplicarà d’acord amb la corporació i la direcció
facultativa de l’obra.
Vist que amb data 21 de maig, l'adjudicació provisional es va notificar a tots els licitadors i es
va publicar en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació.
Vist que així mateix, l'adjudicació provisional es va notificar a l'adjudicatari EXCAVACIONS
VIVES ANGUERA, S.L., requerint-li perquè presentés la documentació justificativa de trobarse al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
constitueixi la garantia definitiva.

Vist que amb data 27 de maig, l'adjudicatari EXCAVACIONS VIVES ANGUERA, S.L., va
constituir garantia definitiva per un import de 11.453,87.-€ i va presentar els documents
justificatius exigits.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb el que estableix l'article 135.4 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic,

PROPOSO ACORDAR:
PRIMER. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte d'obres consistent en “Nou
dipòsit de subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta als nuclis Passanant”,
per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació,
aprovada per Resolució d'Alcaldia de data 21 de maig de 2010 i publicada en el Perfil de
contractant, el matexi dia.
SEGON. Disposar la despesa a càrrec de la partida 452-62300 del pressupost vigent de
despeses .
TERCER. Notificar l'adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat adjudicataris i
autoritzar la devolució de la documentació administrativa presentada.
QUART. Notificar a EXCAVACIONS VIVES ANGUERA, S.L., adjudicatari del contracte, la
present Resolució i citar-li per a la firma del contracte que tindrà lloc a Passanant, el proper
dia 11 de juny de 2010, a les 13.00 hores, a la Casa de la Vila.
CINQUÉ. Publicar l'adjudicació definitiva del contracte d'obres de “Nou dipòsit de
subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta als nuclis Passanant” en el
Perfil de contractant, i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona en el
termini de quaranta-vuit dies a comptar de la data de la present Resolució.
SISÉ. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut
de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per
l'Ajuntament amb un informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior
comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replantejament
i inici de l'obra.
SETÉ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el que disposa l'article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic.
Amb tres vots a favor i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats, la proposta és aprovada.

14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ D’AJUDES I
NORMATIVA, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I D’EXISTÈNCIA DE LA CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTARIA DE LA COMPRA DE L’IMMOBLE “Abadia de Glorieta”.
En data 17 de febrer de 2009, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la
atribució definitiva del PUOSC , any 2009, en la qual està inclosa la compra de l’Abadia de
Glorieta, amb el número 2009/401.
Vistes les bases d’execució del PUOSC 2008-2012, PROPOSO:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa MN, per finançar l’adquisició de
l’immoble “Abadia de Glorieta”, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
l’adquisició s’executi amb normalitat.
Tercer.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de l’adquisició o durant la seva tramitació.
Quart.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en l’aplicació pressupostaria 15060000 hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la corporació.

15.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ DIRECTA DE L’IMMOBLE “Abadia de Glorieta”.
En data 7 de desembre de 2007, a petició de l’Alcaldia, els serveis tècnics municipals varen
aixecar informe valoratiu de la finca urbana “Abadia de Glorieta”. D’acord amb aquest informe
l’immoble es va taxar amb un import de 70.191,77.-€.
Com tots sabeu, aquest Ajuntament va sol·licitar dinsla convocatoria del PUOSC 2008-2012,
la inclusió de la compra de l’immoble “Abadia de Glorieta”, en base a poder arranjar un espai
comú pels veïns d’aquest nucli de població i la construcció d’una vivenda de lloguer.
En data 21 de maig de 2010, s’ha rebut conformitat per part de l’Arquebisbat de Tarragona i
el mossen de la parroquia de Santa Maria de Glorieta, a la proposta d’opció compra
efectuada per aquesta corporació, per import de 70.000.-€.
El Secretari-Interventor ha emès informe favorable i consta acreditat en l’expedient que hi ha
dotació suficient per atendre el pagament del preu del contracte, a l’aplicació pressupostaria
150-60000 del pressupost de l’exercici actual.
Així mateix, tractant-se de l’adquisició directa d’un bé immoble, cal sol·licitar l’informe previ al
Departament de Governació de la Generalitat, que l’ha d’emetre en un termini de trenta dies.
En cas de no fer-ho en el termini assenyalat, caldria continuar la tramitació de l’expedient.

Per raó de la quantia del bé a adquirir, correspon al Ple de la Corporació adoptar el present
acord, en compliment del que preveu l’article 52.2.p) del Text Refòs de la Llei Municipal i de
Règim Local 2/2003, de 28 d’abril.
Per la qual cosa PROPOSO:
Primer.- Aprovar el contracte d’opció de compra de l’immoble “Abadia de Glorieta”, redactat
per aquesta corporació i aceptat per la propietat de l’immoble, que estableix un import de
70.000.-€, en càrrec a la partida pressupostaria 150-60000 del pressupost vegent.
Segon.- Sol·licitar informe previ al Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necesari, a signar tota aquella
documentació precisa, per tal de poder adquirir aquest immoble i rebre les corresponents
ajudes atorgades en el PUOSC 2009.
La proposta és aprovada amb tres vots a favor i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats.

16.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2011.
Vist que el proper mes d’agost s’haurà de comunicar, a la Delegació Territorial de Treball a
Tarragona, la proposta de festes locals per l’exercici 2011,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar el calendari de festes locals 2011 de la següent manera:
Passanant,
Belltall,
Glorieta
La Sala de Comalats
La Pobla de Ferran

12 de maig (festa de la Mare de Déu)
20 d’agost (festa major)
20 d’agost (festa major)
01 d’octubre (festa del Sagrat Cor)
12 de maig
13 d’agost ( festa major)
12 de maig
20 d’agost (festa major)
12 de maig
20 d’agost (festa major)

Segon.- Comunicar el resultat als Serveis Territorials de Treball a Tarragona.
S’aprova la proposta per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

17.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA 58/2010, DE SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ PER L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE MULTIFUNCIÓ.
Antecedents:
En data 22 d’abril de 2010, i en el DOGC número 5613, es publica l’Ordre GAP/246/2010, de
15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a municipis de fins
a 5.000 habitants, per a l’adquisició de vehicles destinats a tasques i serveis municipals, i
s’obre la convocatòria per a l’any 2010.
Aquesta corporació precisa d’un d’aquest vehicles per a poder fer front a les tasques i serveis
de la corporació.
A la convocatòria de l’exercici 2009, la corporació va acordar fer la sol·licitud d’aquest vehicle.
Vista la base 4.1. segons la qual les sol·licituds hauran de ser aprovades per l’organ
competent.
Vist que la quantia de l’adquisició d’aquest vehicle és de 61.034,49.-€, que supera el 10% del
recursos ordinaris d’aquesta corporació, la qual cosa l’òrgan competent per la sol·licitud i
tramitació és el Ple de la Corporació.
Donat que el termini per presentar la sol·licitud finalitza abans del proper Ple de la Corporació.
Per tot això RESOLC:
Primer.- Sol·licitar la subvenció per l’adquisició d’un vehicle destinat a tasques i serveis
municipals, en prioritat 1 el vehicle polivalent i multifuncional, i en prioritat dos el vehicle
escombradora.
Segon. Donar compte d’aquest decret en el primer Ple que se celebri, i per tal que sigui
ratificat per la majoria dels membres.
Tercer.- Adjuntar certificat d’aquesta resolució en la documentació de la sol·licitud i d’acord
amb la base 4.5.e), en compliment de les condicions establertes en l’Ordre de la
convocatòria..
Per això PROPOSO:
Primer.- Aprovar la resolució d’alcaldia, número 58/2010 de data 14 de maig de 2010, de
sol·licitud de subvenció per l’adquisició d’un vehicle multifunció destinat a tasques i serveis
municipals, de manera integra.
Segon.- Incorporar certificat d’aquest acord a l’expedient.

La proposta es aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

18.- APROVACIÓ,
TRESORERIA.

SI

S’ESCAU,

DE

LA CONCERTACIÓ

D’UNA

PÒLISSA

DE

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 21 de maig, s’inicia l’expedient per concertar una operació de
tresoreria o préstec a curt termini.
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments
ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per un
import màxim de 75.000.-€.
3. Atès que d’acord amb la norma establerta, la concertació amb una entitat o altra és facultat
discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que podrà fer-ho
directament, sense cap més condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat,
no discriminació i bona administració i economia de mitjans, i donat que aquesta corporació
tant sols té compte obert amb Caixa Tarragona, i aquesta ha donat les condicions financeres
següents:
Crèdit màxim autoritzat: 75.000.-€
Tipus d’interès i marge: Euribor + 2,30 / trimestral
Termini: 31/12/2010
Comissió d’obertura: 0,20
Comissió de disposició: 0,10
Comissió de cancelació anticipada: 0
4. El secretari interventor ha emès els corresponents informes relatius a la procedència,
condicions i legalitat de l’operació que es concerta.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 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, per atendre necessitats transitòries de
tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3. Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet l’oportuna adaptació i
previsió a les bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1 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, hi és d’aplicació l’article 4.1.l de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del

Sector Públic i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a
la preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat discrecional de
l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense
cap més condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i
bona administració i economia de mitjans.
4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova
operació, és del 21,69% i, per tant, supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici
anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 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, l’òrgan
competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament per majoria
simple dels membres presents.
Per tant, es proposa el següent:

ACORD:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Caixa
Tarragona, per un import de 75.000.-€, que s’ha de cancel·lar en un termini màxim de 6
mesos.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Caixa Tarragona, el qual s’adjunta
com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:
Crèdit màxim autoritzat: 75.000.-€
Tipus d’interès i marge: Euribor + 2,30 / trimestral
Termini: 31/12/2010
Comissió d’obertura: 0,20
Comissió de disposició: 0,10
Comissió de cancelació anticipada: 0
4. El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt termini no
resta garantit específicament.
5. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del
mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat
en el tercer punt, amb l’entitat financera Caixa Tarragona.
S’aprova la proposta amb tres vots a favor i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats.

19.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESSIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA.
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que
possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant el
Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de
2009.
Que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S 27-038560, va fer
públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc.
Que en data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat
presentades dues proposicions presentades per Unión Fenosa Comercial, SL i Iberdrola.
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres,
en sessió de 13 de maig de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel
Desenvolupament Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión Fenosa
Comercial, SL.
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local,
s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els Contractes
del Sector Públic.
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord amb
les següents:

S’ACORDA
Primer.- Que el municipi de Passanant i Belltall s’adhereix a l’acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/
València 231, 6º, 08007, Barcelona).
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

20.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’AEAT I LA FEMP.
Per tal d’anar prosseguint amb la incorporació de noves tecnologies en el treball diari de
l’administració, i en aquest cas concret en poder interconnectar els registres de les diferents
administracions amb la finalitat de poder aconseguir les dades necessàries per a la tramitació
de diferents expedients sense que els interessats hagin d’aportar determinats certificats, atès

que es podran obtenir directament per via telemàtica des del mateix ajuntament, és
necessari, un cop aprovada l’adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació,
fer-ho amb el conveni de col·laboració que l’abril de 2003 varen establir l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals.
Per tant, PROPOSO al Ple adherir-se’n.
Per unanimitat dels membres s’aprova la proposta efectuada per l’alcaldia.

21.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA INFORMÀTICA DE TRAMITACIÓ
ELECTRÒNICA e-GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de
Mesures de modernització del govern local, en el seu article 70 bis.3, prescriu que els ens
locals han d’impulsar l’ús interactiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en el
seu àmbit.
L’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, donat que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les
administracions públiques per mitjans electrònics, comporta per a les administracions
públiques l’obligació de dotar-se dels mitjans adients per atendre l’exercici d’aquest dret. Així
mateix, es reitera a la Disposició final tercera el paper de les diputacions com organismes de
suport que presten als municipis amb menys mitjans tècnics i organitzatius els serveis
precisos pel compliment de les obligacions establertes en la llei.
La Diputació de Tarragona té, entre les seves finalitats legals, la prestació de serveis
d’assistència als ens locals de la seva demarcació. Aquests serveis es porten a terme des de
vessants diverses, adquirint la tecnològica cada cop més importància. En aquest sentit la
mateixa Diputació de Tarragona desenvolupa eines pròpies d’administració electrònica i
també col·labora amb altres entitats, que també les desenvolupen, amb la finalitat de posarles a l’abast dels ens locals de la seva demarcació.
La Diputació de Tarragona ha posat en funcionament la plataforma de tramitació assistida
egovern. Aquesta plataforma és una eina informàtica que permet tramitar electrònicament els
procediments administratius i proposa que ens hi puguem adherir
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
1r. Adherir-se a la plataforma informàtica de tramitació electrònica egovern de la Diputació
de Tarragona.

22.- 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.

Durant aquest trimestre i darrers mesos s’han executat i posat en marxa diverses
obres, i s’han tramitat per adjudicar-ne d’altres importatíssimes pel futur del nostre
municipi.
1.- Tal i com es va informar durant el ple del passat trimestre, s’havia iniciat una de les obres
més importants d’aquesta legislatura i pel futur del municipi, la renovació de la xarxa d’aigua
de Belltall. L’obra esta finalitzada amb un resultat molt positiu, i es que amb l’adjudicació de
l’obra hi va haver un seguit de millores que s’han aplicat en diversos conceptes certificats
pels tècnics directors, i que ha fet que l’inversió definitiva sigui de 54.000.-€ més de la
certificació final que ha de pagar la corporació. Hem millorat una tram de clavegueram, hem
dotat un carrer de xarxa de claveguera que no existia, hem acondicionat el carrer que va del
camí de Passanant a la Plaça del Fossar, hem donat viabilitat al carrer Sant Roc i hem
suprimit totes les barreres arquitectòniques existents a les voreres de la carretera. Es doncs
per aquesta alcaldia un gran èxit aquesta obra, i dono les gràcies als tècnics municipals,
tècnics directors de l’obra i a l’empresa adjudicatària pel grau de compliment del contracte
establert.
2.- S’ha posat en marxa la Torre Municipal Integral de Telecomunicacions. Una inversió de
uns sis-cents mil euros quan estigui definitivament acabada. I es que encara manca acabar
de donar una bona solució a la TDT, donar una millor cobertura de banda ampla rural, i un
dels temes fonamentals que és que les empreses operadores de telefonia mòbil col·loquin els
seus equips per tal de donar cobertura al nostre municipi. Hi treballarem fins aconseguir-ho.
No obstant cal felicitar-nos per haver aconseguit aquesta infraestructura que deixa el cami
molt més planer de cara a millorar les telecomunicacions a casa nostra.
3.- Com ja heu escoltat em aquest Ple, s’han adjudicat quatre obres.
L’adequació del carrer principal de La Sala de Comalats, una obra la qual es va sol·licitar
d’incloure l’any passat em el PUOSC 2010, i que la qual esperem poder-ne gaudir en el
proper Ple que realitzem. També s’ha adjudicat l’obra de habilitació d’uma àrea de lleure a la
font i rentadors de La Sala, subvencionada per la Diputació de Tarragona en el pressupost de
l’any 2008.
Important l’acord mutuo amb el Bisbat de Tarragona, per l’adquisició de l’abadia de Glorieta.
I com a més destacat, l’adjudicació de l’obra dels “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 (quan arribi l’abastament d’aigua de Rialp) garantir
aquest bé a tots els nuclis de població del municipi. Ha estat una obra pensada,
evolucionada, redactada, treballada i ara executada. Puc afirmar que aquesta obra és se’ns
dubte, la clau del nostre futur.
Un cop executada aquesta obra, la inversió en temes de subministrament d’aigua al nostre
municipi, augmentarà a l’import de quasi set-cents mil euros, i quan s’executi l’obra de
renovació de la xarxa d’aigua de Passanant, programada per finals de l’any 2011, l’import
superarà el milió d’euros.
Així doncs, una molt important inversió, per la qual aquesta corporació no haurà sol·licitat cap
contribució especial als contribuents, sinó que s’haurà finançat per mitjà de recursos propis
municipals, (entre els qual destaquen els provinents de l’energia eòlica).
4.- També, i com a tema cultural neixen del nostre municipi, dins el certamen Passanant
Foto, s’ha sol·licitat i obtingut una subvenció de la Diputació de Tarragona, per l’edició del 1r.
volum de la col·lecció PasFoto 13x18, “Viatge a la Conca de Barberà”, el qual já és una
realitat i serà presentat el proper dia 18 de juny pel President de la Diputació de Tarragona, a
la seu del Consell Comarcal.
El certamen Passanant Foto, creat i dirigit pel Josep Bou i amb el suport d’aquesta
corporació i altres entitats, avui és um referent cultural disn el món de la fotografia
indiscutible, i així ho demostra el creixament que há tingut durant aquests cinc anys. Des
d’aqui felicito a l’organització per aquest cinqué aniversari.
5.- Un any més, i desprès de l’èxit aconseguit l’any anterior, no podiem pas estar-nos de
activar el “PASplaiBEL”, l’esplai d’estiu del petits dels nostres pobles.
La pre-inscripció es va obrir el passat 13 de maig, l’èxit ha estat rotunt. S’han pre-inscrit un
total de 18 nens i nenes amb poc més de quince dies i quan encara hi há termini per fer la
pre-inscripció.
Així doncs, puc afirmar que aquest estiu, Passanant i Belltall tornarà a gaudir de l’esplai
PASplaiBEL.

De les sol·licituds realitzades per la corporació se’ns a atorgat definitivament les
següents subvencions:
1.- De la Diputació de Tarragona, i dins les bases del PEIM manteniment, per import de
23.000.-€.
2.- De la Diputació de Tarragona, per l’edició del llibre PasFoto 13x18, per import de 3.000.-€
3.- De la Diputació de Tarragona, pel grup cultural Circ de les Mussaranyes, per import de
1.180.-€

Durant aquests darrers mesos, la corporació ha treballat amb la preparació de la
documentació necessaria per la sol·licitud de noves subvencions. En concret, s’ha
sol·licitat o es sol·licitaran:

1.- Sol·licitud al Consell Comarcal, per arranjament de camins municipals.
2.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, PEIM inversions, Font Voltada.
3.- Sol·licitud al Departament de Governació, augment de subvenció per l’obra “Renovació de
la xarxa de distribució d’aigua de Passanant”.
4.- Sol·licitud a Servei Català de la Salut, per equipament consultoris mèdics de Passanant i
Belltall.
5.- Sol·licitud al Departament de Governació, per l’adquisició d’un vehicle multifunció per a
tasques i serveis municipals.
6.- Sol·licitud al Ministeri de Politica Territorial, una subvenció per les despeses provocades
per la retirada de neu.
7.- Sol·licitud al Ministeri de Politica Territorial, una subvenció per les despeses provocades
per la retirada d’arbres i branques caiguts als camins municipals.
Com podeu veure aquests darrers mesos, han estat realment complexos de feina i treball. He
de manifestar que hem sento plenament satisfet i orgullós de la tasca que està fent la
corporació municipal, amb tots els seus membres. Tasques les quals ens donaran un millor
futur al nostre municipi, des del dia a dia fins al futur a llarg termini. Felicito doncs a tots els
treballadors de la corporació per la seva gran dedicació.

23.- 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
20,56 hores.

