Passanant, 21 de març de 2018.
Sessió ordinària
Número 01/2018

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i amb
l’assistència de:
Joan Fabregat i Benach.
Rosa Verdura de Juan
Joanna Jareño i Mendieta.
Ramon Ninot i Aloy
Actua de Secretari el Sr. Antoni Garcia i Jiménez, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 16.30 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2017.
Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la mateixa en la
convocatòria de la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir
respecte a l’acta de la sessió ordinària de la Corporació del passat dia 13 de desembre de
2017.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE
2017 AL 31 DE DESEMBRE DE 2017, I DEL DIA 1 DE GENER DE 2018 AL 4 DE MARÇ DE
2018.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 1 de
desembre de 2017 al 31 de desembre de 2017, i del 1 de gener de 2018 al 4 de març de
2018.
És dóna compte dels decrets 154/2017 al 167/2017 i del 001/2018 al 022/2018
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RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2017
Concepte resolutiu
Sol·licitud de subvenció actualització Pla Director de l’Aigua
Sol·licitud de subvenció ACA projecte “Renovació de la canonada
d’impulsió per al subministrament d’aigua potable a Passanant i Belltall”
Concessió de llicència de lloguers bens mobles immobles, a A.VV.AA.
Passanant, expedient LL/12-2017
Resolució retorn de fiança i tancament expedient, llicencia de lloguer bens
mobles, LL/11-2017, a nom de J.F.B.
Resolució retorn de fiança i tancament expedient, llicencia de lloguer bens
mobles, LL/12-2017, a nom de AVVAA Passanant
Aprovació acta de preus contradictoris 1, obra “Nova estació de tractament
d’aigua potable a Passanant”
Aprovació certificació número 2 i final, obra “Nova Estació de tractament
d’aigua potable”
Comunicació i acceptació de dia d’assumptes propis.
Ordenació de pagament de nòmines desembre, segons relació
Aprovació certificació única obra, “Adequació de l’enllumenat públic, ultima
fase”
Ordenació de pagaments mes de desembre, segons relació
Adhesió a la pròrroga del contracte derivat de l’acord marc de
subministrament d’energia.
Aprovació de factures rebudes el mes de desembre, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de desembre, segons
relació.

RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2018
Concepte resolutiu
Concessió de llicència urbanística a J.T.T., expedient 2017-LO018
Sol·licitud de redacció de projecte executiu i compromís de presentació del
projecte a la convocatòria del PAM 2018, de l’obra titulada “Adequació i
millora de la pavimentació del camí de Passanant a Belltall, pk3 a pk6”
Inici expedient liquidació pressupost 2017
Aprovació de la liquidació del pressupost 2017
Ordenació de pagaments mes de gener, segons relació
Aprovació de factures rebudes el mes de gener, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de gener, segons relació.
Ordenació de pagament de taxes Diputació
Requeriment d’acreditació representació, expedient 2018/003
Concessió de llicència urbanística a J.M.P., expedient 2018-LO002
Resolució baixa de rebuts, sol·licitud 2017-462, a nom de N.F.J.C.
Resolució sol·licitud d’empadronament de M.C., registre d’entrada 108
Resolució de baixes de rebuts i nova liquidació, sol·licitud 2018-18, a nom
de J.C.O.
Resolució contracte menor obra, “Renovació de pavimentació de vial
d’accés a La Pobla de Ferran”, a COSINFO, SL
Sol·licitud d’incorporació al Registre Públic de Contractes
Sol·licitud d’incorporació al Perfil del Contractant i a l’e-Licita
Aprovació pla pressupostari a mig termini 2019-2021

Núm.
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019
020
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27/02
27/02
28/02
28/02
01/03

RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2018
Concepte resolutiu
Ordenació de pagaments mes de febrer, segons relació.
Concessió de llicència urbanística a J.F.B. expedient 2018/LO004.
Aprovació de factures rebudes el mes de febrer, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de febrer, segons relació.
Concessió de llicència de lloguer a J.S.S., expedient LL/01-2018

Sense rés a dir, els regidors/es es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS DE DESEMBRE DE
2017 I GENER DE 2018, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS
MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos de desembre de
2017 i gener de 2018 i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE DESEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

12.688,27.-€
1805
2038
101.789,82.-€
1769
2002
9.967,64.-€
1791
2041

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

4.194,66.-€
57
65
11.612,93.-€
4
67
7.932,87.-€
5
44

Sense cap més comentari per part dels regidors/es, aquests es donen per informats.

4.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS 1r
i 2n.TRIMESTRE DE 2018.
L’Alcaldessa informa del tancament dels següents padrons fiscals, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 1R. TRIMESTRE, EXERCICI 2018.

Import: 10.937,50.-€, amb 258 documents cobratoris.
2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 2N. TRIMESTRE, EXERCICI 2018.

Import: 10.797,50.-€, amb 244 documents cobratoris.
Per unanimitat dels membres del Ple s’aprova la proposta.

5. INFORMACIÓ SOBRE EL TANCAMENT DEL REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS
D’AQUEST AJUNTAMENT, EXERCICI 2017.
El secretari informa del tancament dels llibres del registre general d’entrada i sortida de
documents de l’exercici 2017.
El registre general d’entrada de documents consta de 45 fulls, amb registres numerats del
número 1/2017/000001 al 1/2017/001003.
El registre general de sortida de documents consta de 21 fulls, amb registres numerats del
número 1/2017/000001 al 1/2017/000387.
Els regidors/es es donen per informats.

6.- INFORMACIÓ DE TOTES LES CONCESSIONS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
ATORGADES L’EXERCICI 2017.
Es dóna compte als membres del consistori de l’atorgament de llicències urbanístiques
durant l’exercici 2017, i que són les següents:

RELACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
CONCEDIDES DURANT L’EXERCICI 2017
Data
14/02
14/03
14/03
14/03
28/04
28/04
10/05
26/05
09/06
09/06
09/06
12/06
25/08
25/08
25/08
29/09
29/09
06/10
10/11
24/11

Titular
J.B.S
M.S.W
J.R.LL
M.A.S.M
P.M.D
A.M.P
J.B.R
J.C.R
R.N.A
A.M.P
P.G.M
P.Q.A
E.D.E, SLU
E.D.E, SLU
R.M.A
J.B.C
S.R.M
M.B.I
G.B.G
J.F.M

Número
2017-LO002
2016-LO014
2017-LO001
2017-LO003
2016-LO015
2017-LO004
2017-LO006
2017-LO007
2016-LO008
2017-LO005
2017-LO008
2016-LO016
2017-LO009
2017-LO010
2017-LO012
2017-LO015
2017-LO014
2017/LO016
2017/LO011
2017/LO017

Els regidors/es es donen per informats.

7.- INFORMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 004/2018, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI 2017.

1. ANTECEDENTS

1.1. En data 22 de gener de 2018 l'alcaldessa va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.

1.2 En data 24 de gener de 2018 el secretari va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2017.
1.3. En data 24 de gener de 2018 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 24 de gener de 2018 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius
del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del
deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
1.5.1. Respecte al pressupost de despeses:

1. 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:

613.150,00 €
144.127,50 €
757.277,50 €
636.438,96 €
636.438,96 €
636.438,96 €
636.438,96 €
624.152,35 €
12.286,61 €

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

116.879,16 €
- €
116.129,98 €
749,18 €

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

13.035,79 €

1.5.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1. 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:

613.150,00 €
144.127,50 €
757.277,50 €
609.111,83 €
96,51 €
- €
481.569,51 €
127.445,81 €

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

308.161,53 €
3.289,70 €
268.595,16 €
36.276,67 €

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

163.722,48 €

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL
Exercici Comptable:

2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

2017

DRETS
RECONEGUTS
NETS
440.192,68

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
378.948,01

b. Altres operacions no financeres

168.822,64

193.453,02

1. Total operacions no financeres (a+b)

a. Operacions corrents

609.015,32

572.401,03

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

64.037,93

609.015,32

636.438,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

AJUSTOS

RESULTAT
61.244,67
- 24.630,38
36.614,29
-

0,00

-64.037,93

-

27.423,64

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
grals.

58.368,97 €

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

30.945,33

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

AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL
Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2017
1. (+) Fons líquids

70.579,06 €

2. (+) Drets pendents de cobram ent
(+) del Pressupost corrent

209.740,88 €
127.445,81 €

(+) de Pressupostos tancats

36.276,67 €

(+) d'operacions no pressupostàries

46.018,40 €

(-) cobram ents realitzats pendents d'aplicació definitiva

-

€

3. (-) Obligacions pendents de pagam ent
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagam ents realitzats pendents d'aplicació definitiva

26.381,52 €
12.286,61 €
749,18 €
13.345,73 €
-

€

4. (+) Partides pendents d'aplicació

-

(-) de cobram ents realitzats pendents d'aplicació pressupostària

-

€

(+) de pagam ents realitzats pendents d'aplicació pressupostària

-

€

I. Rom anent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobram ent
III. Excés de finançam ent afectat
IV. Rom anent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

€

253.938,42 €
16.030,92 €
-

€

237.907,50 €

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0.-€ i els creditors
per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 0.-€. Per la qual cosa el romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 237.907,50.-€
1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 120.838,54.-€. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en
l'estat del Romanent de tresoreria anterior, Excés de finançament afectat:
- Incorporació obligatòria: Cap
- Incorporació voluntària: Cap
Els crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una
vegada acordada la distribució del superàvit.

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté,
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 27.030,86.-€ d'acord amb
el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

609.015,32
572.401,03
36.614,29
-9.583,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599.431,89
572.401,03
27.030,86

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que
es desprèn de la liquidació de 2017.
La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions
Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del
2016 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2016

al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent
(i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local NO compleix la Regla de la despesa amb un marge d’incompliment de -41.545,77.-€.
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos
del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a
altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

Liquidació
exercici 2016
730.053,53
0,00

Liquidació
exercici 2017
572.339,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

730.053,53

0,00
572.339,47
0,00

341.217,37

307.719,62
29.837,11
3.660,64
8.553,05
380.283,11
0,021
388.269,06

142.524,64
0,00
0,00
41.006,83
95.379,16
6.138,65
0,00
0,00
429.814,83

0,00
0,00
388.269,06
429.814,83
-41.545,77
13,02%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al
subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
440.192,68
0,00
440.192,68
0,00
0,00
0,00%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -21,11.
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.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes
i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions
sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de
la regla de la despesa i del límit del deute.
7. 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 2017, que en termes consolidats figura
a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Elaborar i aprovar un Pla Econòmic Financer formulat per l’any en curs i el següent per
corregir el desequilibri.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.

4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Sense rés a dir, els membres del Ple de la Corporació és donen per informats.

8.- INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE SUBMINISTRAMENT
L’EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2017, 4t. TRIMESTRE.

DE

INFORMACIÓ

DE

L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de
subministrament, indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre de l’any, s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa
Ordre.
Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d'informació.
Abans de l'últim dia del mes següent a l’acabament de cada trimestre de l'any , s’haurà de
remetre la següent informació:
1. L'actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries ja tramitades i / o les previstes tramitar fins a final d'any, i de les previsions
d'ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general d' Comptabilitat d'Empreses o
les seves adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris.
2. Les obligacions enfront a tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades
pressupost.
3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes
del Sistema Europeu de Comptes.
4. L'actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d’estabilitat, de la
regla de despesa i del límit del deute.
5. Un resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre, dels
ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions.
Els estats d'execució, per al mateix període, dels ingressos i despeses, per a les entitats
subjectes al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o als seus adaptacions sectorials.
6. La situació dels compromisos de despeses plurianuals i l'execució de l'annex

d'inversions i el seu finançament.
7. L'informe trimestral, regulat en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
8. Les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions de deute viva que
contindrà almenys informació relativa a:
a) Calendari i pressupost de tresoreria que contingui els seus cobraments i pagaments
mensuals per rúbriques incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria.
b) Previsió mensual d'ingressos.
c) Saldo de deute viu.
d) Impacte de les mesures d'estalvi i mesures d'ingressos previstes i calendari
previst d'impacte en pressupost.
e) Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
f) Calendari i quanties de necessitats d'endeutament.
g) Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant del exercici
corrent com dels anys anteriors.
h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.
9. Les dades d'execució previstes als apartats 1 i 2 de l'article 7, relatius a les unitats
integrants del sector Administracions Públiques de la comptabilitat nacional, així com el
nombre d'efectius referits a l'últim dia del trimestre anterior.
Així doncs, aquesta corporació va retre l’esmentada informació referent al 4t. trimestre de
2017, de la qual es desprèn:
a) Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. (27.030,86.-€)
b) No complexi amb la regla de la despesa. (-41.545,77.-€)
De la qual cosa s’informa els Regidors de la Corporació, d’acord amb la normativa vigent.
Els regidors/es es donen per informats.

9.- INFORMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 17/2018, D’APROVACIÓ
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2019-2021

DEL

PLA

1. ANTECEDENTS
En data 26 de febrer de 2018, s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute
públic i la regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de
la despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant
la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris
a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.
3. RESOLC:
3.1.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021, d’acord amb el
següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

LIQUIDACIÓ
2017
180.252
4.865
90.458
154.222
10.395
440.193
0
168.823
168.823
0
0
0
609.015

PREV LIQ
2018
181.000
6.000
88.050
153.950
13.100
442.100
0
305.000
305.000
0
0
0
747.100

PREVISIÓ
2019
181.000
6.000
88.050
154.250
13.100
442.400
0
110.000
110.000
0
0
0
552.400

PREVISIÓ
2020
181.000
6.000
88.050
154.750
13.100
442.900
0
111.000
111.000
0
0
0
553.900

PREVISIÓ
2021
181.000
6.000
88.050
155.250
13.100
443.400
0
117.000
117.000
0
0
0
560.400

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2017
145.443
195.244
1.999
36.262
0
378.948
193.453
0
193.453
0
64.038
64.038
636.439

2018
172.800
212.300
1.000
39.250
0
425.350
321.750
0
321.750
0
0
0
747.100

2019
172.800
212.300
1.000
40.000
0
426.100
115.000
0
115.000
0
0
0
541.100

2020
172.800
212.300
1.000
40.500
0
426.600
117.000
0
117.000
0
0
0
543.600

2021
172.800
212.300
1.000
41.000
0
427.100
120.000
0
120.000
0
0
0
547.100

Resultat pressupostari
+Crèdits gastats finançats
amb romanent de
tresor.desp.grals.
+Desviacions de
finançament negatives de
l'exercici
-Desviacions de
finançament positives de
l'exercici
Resultat pressupostari
ajustat

2017
-27.423,64

2018
0,00

2019
11.300,00

2020
10.300,00

2021
13.300,00

58.368,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.945,33

0,00

11.300,00

10.300,00

13.300,00

3.2.- Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini (període 2019-2021)
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla
pressupostari a mig termini.
Sense cap comentari, els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.

10.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE
LA CORPORACIÓ.
1. ANTECEDENTS
1.1.
El passat 22 de juny de 2015 el Ple de la Corporació va aprovar com a dies per a la realització
de les sessions ordinàries del Ple, el 1r. dilluns de cada tres mesos (març, juny, setembre i desembre),
a les 09.30 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner.
1.2.
En la sessió del data 1 de març de 2016, es va modificar l’acord anterior, indicant com a dies
per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el 1r. dimarts de cada tres mesos (març, juny,
setembre i desembre), a les 10.00 hores, i, si fos festiu, el proper dimarts següent.
1.3.
Posteriorment, en data 13 de desembre de 2016, es va modificar novament el règim de
sessions del Ple de la Corporació, indicant com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del
Ple, el 1r. dimarts de cada tres mesos (març, juny, setembre i desembre), a les 09.30 hores, i, si fos
festiu, el proper dimarts següent.
1.4.
En data 27 de febrer, el DOGC publica la creació de l’agrupació de secretaries de Passanant i
Belltall, i de Forès.
1.5.
En data 1 de març, pren possessió del càrrec de Secretari Interventor de l’agrupació de
secretaries, el senyor Antoni Garcia i Jiménez.
1.6.
Vist els horaris concertats amb el nou Secretari Interventor de la Corporació, aquesta alcaldia
proposa el canvi d’horari dels plens per tal conciliar els horaris de treball del nou secretaria interventor.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. 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.
3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el 1r. dimecres de
cada tres mesos (març, juny, setembre i desembre), a les 16.30 hores, i, si fos festiu, el proper
dimecres següent.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta feta per l’alcaldia.

11.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS, EXERCICI 2019.
Vist que abans del dia 30 d’abril s’ha de comunicar, als Serveis Territorials de Treball, Afers
Socials i Famílies a Tarragona, la proposta de festes locals per l’exercici 2019,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar el calendari de festes locals 2019 de la següent manera:
Passanant, Glorieta, La Sala de Comalats i La Pobla de Ferran
13 de maig (festa de la Mare de Déu)
17 d’agost (festa major)
Belltall,
10 d’agost (festa major)
05 d’octubre (festa del Sagrat Cor)
Segon.- Comunicar el resultat als Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a
Tarragona.
Es passa a votació la proposta de l’alcaldia, que es aprovada per unanimitat de manera
íntegra.

12.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ESCOLA CATALANA I AL MODEL D’IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA.
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions
del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model
d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una
voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les
famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna
d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i
cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació
per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que
possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge
de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com
a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que
dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les
proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió

lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana,
garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera
vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més
d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal
Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec
de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de
l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que
utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes
a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió
social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la
crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació
lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen
simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs
del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest
model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors
cívics i democràtics de convivència de la nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de PASSANANT i BELLTALL acorda per unanimitat dels
seus membres:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana.
Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de
l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia
vermella infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió
social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i
assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del
país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència
pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un
conjunt plural d’iniciatives educatives.

Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem
construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de
l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de
representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de
Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als
grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC) i
als centres educatius del nostre municipi.

13.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Ramon Ninot pregunta com estan les obres de l’estació de tractament d’aigua.
Estan acabades les obres? Ja funciona?
L’alcaldessa Carme Amenós respon que si, que les obres ja estan finalitzades. L’estació de
tractament d’aigua de consum humà està ja operativa i en funcionament des del passat mes
de gener. En aquests moments, s’està reduint l’aigua dels dipòsits i fent anàlisis per
aconseguir els valors necessaris per subministrar una aigua de gran qualitat. Els dipòsits de
Passanant, ja tenim aigua per sota dels mil microsiemens, cal arribar a un valor aproximat de
set-cents. Un cop tinguem aquests paràmetres, es farà una valoració junt amb els Serveis
Territorials de Sanitat i és decidirà si ja podem donar per correctes tots els paràmetres.
Calculem el mes de setembre com a data per poder dir que ja tot funciona amb normalitat.
El regidor Ramon Ninot demana poder quedar un dia per visitar-ho.
L’alcaldessa Carme Amenós diu que organitzarà una visita en aquest i altres indrets del
municipi.

Sense cap més pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre
de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 17.04 hores.

