Passanant, 2 de maig de 2017.
Sessió extraordinària
Número 02/2017

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, 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.
Joanna Jareño i Mendieta.
Ramon Ninot i Aloy.
Excusa la seva presència per motius de salut, la regidora Rosa Verdura de Juan.
Actua de Secretari el Sr. Antoni Garcia i Jiménez, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 09.30 hores.

1.- APROVACIÓ DEL CONVENI ADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PASSANANT i BELLTALL I L’ORGANISME AUTÒNOM DE DESENVOLUPAMENT DEL
CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA.
En data 5 d’abril de 2017, l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de
Barberà, ha proposat a aquest Corporació la signatura d’un conveni administratiu en matèria
de promoció econòmica.
Vist que aquesta col·laboració consisteix en la gestió de diferents programes, projectes,
iniciatives i tots els serveis relacionats amb la promoció econòmica, suport a l’ocupació i
desenvolupament local en l’àmbit territorial del municipi i la comarca.
Donat que aquesta corporació no té, per si mateixa, la possibilitat de desenvolupar tots
aquests camps de gestió i impuls de l’activitat i promoció econòmica.
Vista la proposta de conveni, amb el seu esborrany, que consta dins l’expedient,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni entre l’Organisme Autònom de Desenvolupament del
Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de Passanant i Belltall, en matèria
de promoció econòmica.

Segon.- Facultar a l’Alcaldessa, tan àmpliament com en dret sigui necessari, a signar tota
aquella documentació per a fer ferm el present acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI, A DATA 1
DE GENER DE 2017.

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 2017, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016.
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 2017.

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, proposo al Ple el següent ACORD:
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2017, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016. El
resum que s’aprova és el següent:

1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
CONCEPTES
DONES
Població de dret a 1 de gener de 2016
Població de dret a 1 de gener de 2017

TOTAL

HOMES

162
150

93
86

69
64

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2017, 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.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta feta per l’alcaldia.

3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST
VIGENT, NÚMERO 02/2017.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 21 d’abril de 2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. L’Alcaldia, en data 21 d’abril de 2017, ha proposat les partides i els imports que s’han de
modificar.
3. El secretari interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
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 TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que
formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tot això, PROPOSO al Ple:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 02/2017, per
import de 68.000,00.-€, que cal finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria del
pressupost vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE
Sistema
de
cloració
automàtica
161-62300
330-61900 Millores locals culturals
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Consignació inicial

Proposta d'increment

3.000,00 €
12.000,00 €
15.000,00 €

3.000,00 €
10.000,00 €
13.000,00 €

Consignació definitiva

6.000,00 €
22.000,00 €
28.000,00 €

2/ Crèdits extraordinaris:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
Compra màquina mixta servei aigua brigada
161-62301
161-62302
Nova estacó de tractament d'aigua potable
165-62300
Projecte renovació enllumenat públic
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Total altes crèdits :

IMPORT
15.000,00
27.000,00
13.000,00
55.000,00

€
€
€
€

68.000,00.-€

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
PARTIDES D'INGRESSOS
PARTIDA

CONCEPTE

Consignació inicial

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

-

€

Proposta d'increment

-

Consignació definitiva

€

-

€

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

68.000,00.-€.

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

Total finançament :

Import

68.000,00.-€

2. 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.
El Senyor Ramon Ninot comenta el tema de la compra d’una maquina míxta, vol saber quina
màquina és, el senyor Joan Fabregat comenta que es una giratòria.
També pregunta sobre la despesa relativa a la instal·lació elèctrica, alcaldessa comenta que
es fa la despesa per canviar l’enllumenat del poliesportiu per que no compleix normativa
Els membres de la Corporació, per unanimitat, aproven la proposta efectuada per l’alcaldia.

4.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE, TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS
2n TRIMESTRE, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA URBANA,
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA RÚSTICA, IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS, IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA, EXERCICI 2017.
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, 2n TRIMESTRE 2017.
Import: 10.841,25.-€, amb 245 documents cobratoris.

2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA URBANA 2017.
Import: 48.363,70.-€, amb 378 documents cobratoris.

3r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESSA RÚSTICA 2017.
Import: 12.018,13.-€, amb 254 documents cobratoris.

4t. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 2017.
Import: 73.787,92.-€, amb 4 documents cobratoris.

5è. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2017.
Import: 9.215,67.-€, amb 150 documents cobratoris.

La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
Per ordre de la Presidència, i sense cap més punt a tractar, s’aixeca la sessió essent les
09.35 hores.

