Passanant, 1 de desembre de 2009.
Sessió Ordinària
Número 07/2009

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.
Francesc Miró i Miró.
Josep Maria Prats i Domènech.
Josep Maria Miró i Amenos.
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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2009.
A petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de setembre de
2009.
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 27 D’AGOST DE 2009 AL
DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2009.
El Secretari informa dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 27 d’agost de
2009 fins el dia 26 de novembre de 2009.
És dóna compte dels decrets 108/2009 al 155/2009.
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS D’AGOST, SETEMBRE i
OCTUBRE 2009, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos d’agost, setembre i
octubre de 2009, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació subministrada als Regidors, i segons la mateixa es
despren:

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

29.285,96.-€
1308
1320
19.610,39.-€
1183
1295
9.650,12.-€
1182
1209

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

15.700,05.-€
1450
1474
17.885,93.-€
1345
1447
31.406,27.-€
1322
1402

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

69.445,59.-€
1598
1619
26.122,33.-€
1480
1597
42.309,48.-€
1476
1529

Els Regidors es donen per informats de la relació de factures rebudes i dels pagaments
realitzats durant aquests mesos.
4.- APROVACIÓ DELS PADRONS DE TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 3R. I 4T
TRIMESTRES 2009.
L’Alcalde informa del tancament dels següents padrons de taxes i preus públics agrupats,
3r. i 4t. trimestre 2009 i PROPOSA:
Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 3R. TRIMESTRE, any 2009.
8.632,50.-€, amb 248 documents cobratoris.

-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 4T. TRIMESTRE, any 2009.
8.632,50.-€, amb 248 documents cobratoris.

La proposta es aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció del Regidor Josep M. Prats.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2008, 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 2008 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 1 de
setembre de 2009. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 210, de data 12 de setembre de 2009, 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 2008, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 2.633.907,59.-€, un passiu de
2.633.907,59.-€ i un resultat de l’exercici amb un benefici de 11.884,41.-€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi
13.524,95.-€.

de

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
159.594,84.-€, unes obligacions pendents de pagament de 150.027,22.-€, uns romanents
totals de 1.035,85.-€ i un resultat pressupostari ajustat negatiu de -42.479,25.-€.
- 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 i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2008, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles mencionats en la part expositiva.
El regidor Josep M. Prats demana a l’Alcalde que es compleixin els terminis, el 15 de maig
per la Comissió Especial de Comptes, i el 15 d’octubre pel Ple de la Corporació.
L’Alcalde li respon, que el nostre ajuntament està dins el 30% dels ajuntaments de Catalunya
que presenten el comptes municipals cada any. Que està dins aquest 30% ja demostra que
la gestió municipal és correcta. Que si no s’ha fet abans és perqué no hi hagut cap Ple de la
Corporació des del passat dia 1 de setembre, no pas perqué no es tinguessin apunt abans.
No obstant tot, intetarem de millorar-ho i complir les dates fixades.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció del regidor Josep M. Prats.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ
L’OBRA “Obertura d’un nou vial de circumval·lació a La Sala de Comalats”

DE

Per part de l’arquitecte Ramon Munté i Adell, director executiu de l’obra, s’ha emès
certificació número 3 i última de l’obra “Obertura d’un nou vial de circumval·lació a La Sala
de Comalats”, i que ascendeix a la quantitat de 19.872,94.-€.
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: “Obertura d’un nou vial de circumval·lació”
Empresa adjudicàtaria: Deltabat constructora, S.L.
Pressupost de licitació: 105.264,36.-€
Pressupost d’adjudicació: 105.264,36.-€
Pressupost de liquidació: 100.003,99.-€
PROPOSO:

Primer.- Aprovar la certificació, número 3 i última i la seva factura corresponent, de l’obra
“Obertura d’un nou vial de circumval·lació a La Sala de Comalats” per import de 19.872,94.€.
Segon.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, certificat final
d’obra, certificat de liquidació i acta de recepció, 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.
Tercer.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, certificat final
d’obra i acta de recepció, a la Diputació de Tarragona, d’acord amb les bases del PAM,
2008-2011, per poder rebre la subvenció atorgada.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció del regidor Josep M. Prats.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA
“Renovació i ampliació de l’enllumenat públic de Belltall”
Per part dels serveis tècnics de SAM-Enginyeria de la Diputació de Tarragona, directors
executius de l’obra, s’ha emès certificació número 6 i última de l’obra “Renovació i ampliació
de l’enllumenat públic de Belltall”, i que ascendeix a la quantitat de 10.964,05.-€.
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: “Ampliació i renovació de l’enllumenat públic de Belltall”
Empresa adjudicàtaria: CEFIR Cooperativa.
Pressupost de licitació: 211.173,72.-€
Pressupost d’adjudicació: 210.000.-€
Pressupost de liquidació: 204.930,84.-€
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 6 i última i la seva factura corresponent, de l’obra
“Renovació i ampliació de l’enllumenat públic de Belltall” per import de 10.964,05.-€.
Segon.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, acta de preus
contradictoris 7, certificat final d’obra i acta de recepció, als Serveis Territorials del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, a
Tarragona, d’acord amb les bases del PUOSC, 2004-2007, per poder rebre la subvenció
atorgada.
Tercer.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, acta de preus
contradictoris 7, certificat final d’obra i acta de recepció, a la Diputació de Tarragona, d’acord
amb les bases del PAM, 2004-2007, per poder rebre la subvenció atorgada.

La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció del regidor Josep M. Prats.
8.- APROVACIÓ DE L’ACTA D’EXPROPIACIÓ DE PREU JUST PER MUTUO ACORD
DELS TERRENYS “Obertura d’un nou vial de circumval·lació”.
En data 29 de setembre de 2009, va tenir lloc una reunió, en aquest Ajuntament i sota la meva
presidencia, per tal de porcedir a la signatura d’una acta de preu just per mutuo acord d’una
part de finca afectada per les obres d’Obertura d’un nou vial de circumval·lació”, propietat de
Ramon Corbella i Fuste.
Vist l’anterior PROPOSO:
Ratificar l’acord descrit a l’anterior acta, procedir al pagament del preu just, a l’acta
d’ocupació i a la inscripció en el Registre de la Propietat de Montblanc.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció del regidor Josep M. Prats.
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT,
NÚMERO 4/2009
Expedient número 4/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 17 de novembre de 2009 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar
l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o
majors ingressos i el romanent de tresoreria per a despeses generals, del pressupost vigent
de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:

PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
011-34900
111-10001
121-13001
121-13100
121-22000
121-22100
121-22200
121-224
313-16000
431-212
433-22100

CONCEPTE
Altres despeses financeres
Assistencies a plens i comissions
Retribucions auxiliar administratiu
Retribucions dinamitzador
Material d'oficina
Subministraments casa de la vila
Comunicacions telefòniques
Primes d'assegurances
Seguretat Social
Reparació edificis de serveis
Subministraments enllumenat públic

512-21300 Reparacions xarxa abastament i distribucio d'aigua
513-465 Conveni C.C. servei de transport viatgers
611-22708 Conveni BASE serveis de recaptació
911-46500 FCLC supramunicipal
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Consignació inicial

Proposta d'increment

400,00 €
2.500,00 €
9.300,00 €
7.750,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
22.500,00 €
500,00 €

200,00 €
2.300,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €

Consignació definitiva

15.000,00 €

600,00 €
4.800,00 €
10.300,00 €
10.250,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
28.500,00 €
15.500,00 €

4.500,00 € 2.600,00 €

7.100,00 €

6.000,00 € 18.000,00 €
350,00 € 300,00 €

24.000,00 €

5.500,00 € 1.000,00 €

6.500,00 €

650,00 €

4.000,00 € 2.550,00 €
6.550,00 €
73.800,00 € 56.950,00 € 130.750,00 €

2/ Crèdits extraordinaris:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
432-62202
Acabament exterior magatzem municipal
433-61111
Adequació enllumenat públic La Sala de Comalats
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Total altes crèdits :

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:

IMPORT
34.750,00 €
6.300,00 €
41.050,00 €

98.000.-€

PARTIDES D'INGRESSOS
PARTIDA
11201
11202
282
39900
46204
46205
46206
75511

CONCEPTE
IBI naturalessa urbana
IBI bices
Impost sobre construccions…
Ingressos diversos
Subvencio Diputació control aigua potable

Consignació inicial

35.000,00 €
650,00 €
15.000,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
Subvenció Diputació arranjament local cultural
- €
Subvenció Diputació manteniments
- €
Subvencio Medi Ambient Enllumenat

76109 Subvenció Diputació PEIM inversió
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Proposta d'increment

6.000,00 €

Consignació definitiva

11.500,00 €

41.000,00 €
39.450,00 €
16.800,00 €
5.400,00 €
7.000,00 €
11.500,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

- € 2.000,00 €

2.000,00 €

38.800,00 €

1.800,00 €
1.400,00 €
6.000,00 €

- € 10.500,00 € 10.500,00 €
55.650,00 € 98.000,00 € 153.650,00 €

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 0.-€.
3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta a la Consignació
baixa
definitiva

4/ Operació de crèdit:
Data d’aprovació

Import

Total finançament :

3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET

98.000.-€

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte 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, amb relació a l’article 19.3
del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual a’aprova el Text Refós de la Llei general
d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
Per tot això, PROPOSO al Ple:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 4/2009, per
import de 98.000.-€, que cal finançar mitjançant nous o majors ingressos del pressupost
vigent de la corporació.
3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció del regidor Josep M. Prats.
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI 2010
ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE IMPOSTOS I TAXES PER AL PROPER
EXERCICI 2010

Aquest Ajuntament pretén aprovar la nova imposició de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, i la
modificació de les ordenances fiscals reguladores del servei de recollida, transport i tractament
de residus sòlids urbans, del servei de clavegueram, i servei de subministrament d’aigua
potable a domicili, 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, del servei de clavegueram i del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, per a la seva modificació.
Vist el moment de crisis que viu la ciutadania i el nostre país.
Donat que aquest ajuntament ha incrementat els seus recursos ordinaris, gràcies a la
implantació en el territori de les industries eòliques.
Tot hi que la política de l’equip de govern és destinar aquest recursos a inversions evitant el
pagament de contribucions especials per la millora o nova implantació de serveis de prestació
mínima obligatoria.
El Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta dels membres de la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
Segon.- Congelar l’augment de impostos i taxes ja establerts, malgrat d’acord amb els estudis
econòmics siguin deficitaris.
Tercer.- 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.
Quart.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal de la
taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de
serveis de telefonia mòbil, 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.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

11.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL, EXERCICI 2010
Vistes les diferents alternatives donades per BASE – Gestió d’Ingressos Locals, referent a
les dades de cobrament dels diferents padrons d’impostos i taxes municipals per l’erxercici
2010.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar per al proper exercici 2010 el següent calendari fiscal, amb els següents
periòdes de cobrament voluntari per a cada concepte segons la relació següent:
Núm.
concepte

Concepte

100

TAXES I PREUS PUBLICS

600
500
501
960

IMP.VEHICLES TRAC.ME
IBI URBA
IBI RUSTICA
FESTES LOCALS

100

TAXES I PREUS PUBLICS

010

IAE

800

SUBMINIST. D'AIGUA

100

TAXES I PREUS PUBLICS

100

TAXES I PREUS PUBLICS

800

SUBMINIST. D'AIGUA

Periòde
01/01/2009
31/03/2009
anual
anual
anual
anual
01/04/2009
30/06/2009
anual
01/01/2009
30/06/2009
01/07/2009
30/09/2009
01/10/2009
31/12/2009
01/07/2009
31/12/2009

Periòde de
voluntaria
29/01/2010-29/03/2010
31/03/2010-31/05/2010
30/04/2010-30/06/2010
30/04/2010-30/06/2010
30/04/2010-30/06/2010
31/03/2010-31/05/2010
30/07/2010-30/09/2010
30/07/2010-30/09/2010
30/09/2010-30/11/2010
29/10/2010-29/12/2010
28/12/2010-28/02/2011

Segon.- Comunicar el present acord a BASE – Gestió d’Ingressos Locals.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció del regidor Josep M. Prats.
12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ, PER
L’EXERCICI 2010.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2010.
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, ES PROPOSA EL SEGÜENT ACORD:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2010, el qual, resumit per
capítols, és el següent:
EST AT DE LES DESPESES

CAPITOLS

D ENO M INAC IÓ

ESTAT D ELS IN G R ESSO S

EU RO S

CAPITOLS

A) O PER ACIO NS C O R RENT S

D ENO M INAC IÓ

EU RO S

A) O PER ACIO NS C O R RENT S

I

Despeses de personal

144.880,00 €

I

Im postos directes

II

Despeses béns corrents i serveis

139.550,00 €

II

Im postos indirectes

60.000,00 €

III

Despeses financeres

8.500,00 €

III

Taxes i altres ingressos

81.200,00 €

IV

Transferències corrents

35.950,00 €

IV

Transferències corrents

204.600,00 €

V

Ingressos patrim onials

B) O PERAC IO NS D E CAPIT AL
VI

Inversions reals

VI

Alineació d’inversions reals

Transferències de capital

-

€

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

-

€

VIII

Actius finencers

IX

Passius financers

13.050,00 €

B) O PERAC IO N S DE CAPIT AL

VII

TO TAL PRESSU PO ST DE D ESSPESES

137.500,00 €

855.650,00 €

8.250,00 €
1.192.780,00 €

IX

Passius financers

T O T AL PRESSUPO ST D’IN G R ESSO S

-

€

734.350,00 €
-

€

-

€

1.230.700,00 €

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.

El regidor Josep M. Prats diu que el votarà en contra del pressupost, de la plantilla i de les
bases d’execució, perqué no se li ha adjutat la documentació corresponen, o sigui la plantilla
de personal, amb la distribució de percepcions bàsiques, complementaries, hores extres i
seguretat social, ni tampoc l’estat del deute ni les bases del pressupost.
L’Alcalde li respon que la documentació està dins l’expedient i que pot pasar a veura-la quan
ho desitgi. Se li mostra el document annex de l’expedient de la plantilla de personal i les
bases d’execució que integren l’expedient.
El regidor diu que no hi ha temps suficient per poder veure els expedients, i que no enten que
es proposi un pressupost amb superàvit, que aquest diners sobrants es podrien dedicar a
temes de cultura.
L’Alcalde li diu que la convocatoria del Ple es fa d’acord a la Llei, i que no es tanca fins el
darrer dia hàbil per poder-hi entrar el màxim possible de temes. Pel que fa a la proposta en
positiu del pressupost, es perqué d’acord amb la normativa, aquest Ajuntament l’any 2008 ba
tancar l’exercici amb un Romanent de tresoreria negatiu, que és obligatori absorvir, hi així
s’ha fet. Pel que fa a temes culturals el pressupost presentat ja ho cobreix.
El regidor diu que segons els seus assessors, la documentació de la plantilla de personal, les
bases del pressupost, i l’estat del deute, se li tenien que haver facilitat amb la documentació
de la convocatòria.
L’Alcalde li recorda que la documentació sol·licitada està dins l’expedient, però no obstant tot,
se li farà arribar còpia de la sol·licitada.
La proposta es aprovada per quatre vots a favor, i vota en contra el regidor Josep M. Prats.

13.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA “Renovació de la xarxa
de distribució d’aigua potable a Belltall”
Vist que amb data 21 d’abril de 2009, per Providencia d’Alcaldia es va detectar la necessitat
realitzar la contractació de les obres consistents en “renovació de la xarxa de distribucio
d’aigua potable a Belltall” a causa de l’estat precari en que es troba aquesta infraestructura
bàsica. 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 d’aigua potable a domicili, 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 22 d’abril, 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 22 d’abril, 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 24 d’abril, per Resolució d'Alcaldia es va aprovar iniciar l'expedient per a
la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Vist que amb data 28 d’abril, 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 28 d’abril, es va realitzar per l'Interventor la retenció de crèdit oportuna.
Vist que amb data 28 d’abril, mitjançant Una Resolució d'Alcaldia, 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 “Renovació de la xarxa de distribució
d’aigua potable a Belltall”, 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 12 de maig, es va publicar anunci de licitació per un termini de vint-i-sis
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 20 d’octubre, 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
CEFIR-Cooperativa.
Vist que amb data 20 d’octubre, per Resolució d’Alcaldia es va adjudicar provisionalment a
favor de CEFIR-Cooperativa, el contracte d'obres consistents en “Renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable a Belltall”, pel preu de 258.620,69.-€ i 41.379,31.-€ d'IVA d'acord
amb les consideracions següents:
Primer.- El termini d’execució de l’obra, és de dos mesos i mig.
Segon.- La garantia de l’obra, és de quatre anys.

Tercer.- El contratista adjudicatari, és farà càrrec al seu cost, unes millores per import
de trenta-un mil sis cents vuitanta-un euros amb tres cèntims, més l’IVA, una de les quals és
el canvi de mil quatre cents vuitanta-sis metres lineals de tub de DN 110 a DN 200. 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 d’octubre, l'adjudicació provisional es va notificar a tots els licitadors i
es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona, núm. 252 de data 3 de
novembre i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació.
Vist que així mateix, l'adjudicació provisional es va notificar a l'adjudicatari CEFIRCooperativa, requerint-li perquè presentés la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
constitueixi la garantia definitiva.
Vist que amb data 24 de novembre, l'adjudicatari CEFIR-Cooperativa, va constituir garantia
definitiva per un import de 12.931,03.-€ 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
“Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable a Belltall”, per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, aprovada per
Resolució d'Alcaldia de data 20 d’octubre de 2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la
província de Tarragona, núm. 252 de data 3 de novembre i en el Perfil de contractant.

SEGON. Disposar la despesa a càrrec de la partida 512-61106 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 CEFIR-Cooperativa, adjudicatari del contracte, la present Resolució i
citar-li per a la firma del contracte que tindrà lloc a Passanant, el proper dia 4 de desembre a
les 13.00 hores, a la Casa de la Vila.
CINQUÉ. Publicar l'adjudicació definitiva del contracte d'obres de “Renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable a Belltall” 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.
VUITÉ. Remetre al Tribunal De Comptes/o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat
Autònoma una còpia certificada del document en què s'haguera formalitzat el contracte,
acompanyada d'un extracte de l'expedient en què es derivi, sempre que la quantia del
contracte excedeixi de 600.000 euros. Tot això, dins dels tres mesos següents a la
formalització del contracte.
La proposta es aprovada per majoria absoluta, amb l’abstenció del Regidor Josep Maria
Prats.
14.- APROVACIÓ DE LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA “Instal·lació
d’una torre transformadora per la nova escomesa eléctrica”
Per part dels serveis tècnics s’ha emès certificació número 3 i última de l’obra “Instal·lació
d’una torre transformadora per la nova escomesa eléctrica”, i que ascendeix a la quantitat de
15.713,76.-€.
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: “Instal·lació d’una torre transformadora per la nova escomesa eléctrica”
Empresa adjudicàtaria: Endesa Distribución Eléctrica.
Pressupost de licitació: 39.284,39.-€
Pressupost d’adjudicació: 39.284,39.-€
Pressupost de liquidació: 39.284,39.-€
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la certificació, número 3 i última i la seva factura corresponent, de l’obra
“Instal·lació d’una torre transformadroa per la nova escomesa eléctrica” per import de
15.713,76.-€.

Segon.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, certificat final
d’obra i acta de recepció, a la Secretaria General de Telecomunicacions del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona, d’acord
amb les bases del PUOSC, 2008-2012, per poder rebre la subvenció atorgada.
Tercer.- Tametre còpia de la certificació, diligenciada de la seva aprovació, certificat final
d’obra i acta de recepció, a la Diputació de Tarragona, d’acord amb les bases del PAM,
2008-2012, per poder rebre la subvenció atorgada.
La proposta es aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
15.- INFORME D’ALCALDIA DE LES ACTUACIONS DUTES A TERME DURANT EL
DARRER TRIMESTRE.
Durant aquests darrers mesos aquesta Alcaldia, els 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,
visites i dinars de treball amb direferents departaments de la Generalitat, la Diputació de
Tarragona i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
D’aquest treball realitzat durant aquests mesos en aquests moments es troben en fase
d’execució o finalitzades les següents obres.
1.- S’està treballant amb la construcció de la Torre Municipal Integral de Telecomunicacions.
Les obres d’electrificació s’han acabat i estan totalment pagades per part de l’Ajuntament. Es
preveu que aquest mes de desembre s’iniciin, ja, els treballs de instal·lació dels diferents
repetidors per donar tots els serveis a la nostra població.
2.- S’ha tingut que realitzar una obra per urgència que és el canvi de 100 metres de
canonada de distribució d’aigua al carrer del Castell de Passanant, ja que una greu
problemàtica a la xarxa vella va deixar sense subministre als abonats d’aquest carrer, les
obres ascendeixen a uns 9.000.-€.
3.- S’està treballan amb tasques d’esporga i manteniment de jardins, per la brigada
municipal.
4.- S’ha posat en funcionament una nova web municipal de la corporació, molt més dinàmica
i amb més serveis, i s’estan preparant dues més de noves, una de Passanant Foto i l’altra de
Turisme.
De les sol·licituds realitzades per la corporació se’ns a atorgat definitivament la
següent subvenció:

1.- Atorgament de subvenció del Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat pels nous dipòsits d’aigua i subministrament en alta a Belltall, per import de
75.000.-€.
2.- Atorgament de subvenció de la Diputació de Tarragona per les obres de millora i control
sanitari del consum humà d’aigua, per import de 7.000.-€.
3.- Atorgament de subvenció del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, per
l’adequació de l’enllumenat públic de La Sala de Comalats, per import de 2.000.-€.
4.- Atorgament de subvenció de la Diputació de Tarragona per l’actuació de Grups Culturals
en el nostre municipi, per import de uns 9.000.-€.
5.- Atorgament de subvenció del Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat per l’arranjament del carrer principal de La Sala de Comalats, per import de
60.000.-€.
6.- Atorgament de subvencio de la Diputació de Tarragona, per l’acabament exterior del
magatzem municipal, per import de 10.500.-€.
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.- S’encarregat el projecte d’adequació de l’enllumenat públic, 1ª. Fase del poble de
Passanant, al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, per presentar al nou programa
d’Inversió de l’Estat 2010.
Els membres de la corporació es donen per informats.
16.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Josep Maria Prats, li diu a l’Alcalde que ha sentit a dir que es faran reis a
Passanant.
L’Alcalde li respon que si.
El regidor felicita a l’Alcade hi li diu que ja era hora.
L’Alcalde li respon, que l’organització d’activitats culturals s’han de fer amb voluntaris, que
l’Ajuntament no ho pot dur a terme sense la iniciativa dels ciutadans voluntaris, i que en el
cas de reis d’aquest any, ha estat un grup de voluntaris que ho organitzaran, i als quals ell
felicita. També li fa ha saber, que fins a finals d’aquest mes de desembre, hi ha obert un
termini perqué totes aquelles persones que volguin formar part de la comissió de festes de
Passanant, ho facin a saber a l’Ajuntament, i el convida.

El regidor Josep M. Amenos, trasllada a l’Alcalde una demanda que hi ha per part d’uns
veïns del carrer Sant Antoni, que demanen la pavimentació d’un tros de carrer que no està
pavimentat.
L’Alcalde li diu que s’estudiarà.
Sense cap més pregunta a realitzar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20,53 hores.

