Passanant, 2 de març de 2010.
Sessió Ordinària
Número 02/2010

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:
Francesc Miró i Miró.
Josep Maria Prats i Domènech.
Josep Maria Miró i Amenos.
Excusa la seva assistència per motius personals el regidor Josep Espinach i Briansó.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.10 hores.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS, ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2009, I EXTRAORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DE DATA 29 DE GENER DE 2010.
A petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 1 de desembre
de 2009.
Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per unanimitat dels membres de la
corporació.
Seguidament l’Alcalde demana al secretari que doni lectura a l’acta de la sessió
extraordinària del dia 29 de gener 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 27 DE NOVEMBRE DE
2009 AL DIA 19 DE FEBRER DE 2010.
El Secretari informa dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 27 de novembre de
2009 fins el dia 19 de febrer de 2010.
És dóna compte dels decrets 156/2009 al 177/2009 i del 01/2010 al 19/2010.
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE NOVEMBRE I
DESEMBRE 2009, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de novembre i
desembre 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 DE NOVEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

15.232,06.-€
1725
1800
60.029,24.-€
1620
1724
4.902,78.-€
1643
1663

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

24.967,31.-€
1876
2010
32.712,45.-€
1804
1942
20.513,02.-€
1802
1901

Els Regidors es donen per informats de la relació de factures rebudes i dels pagaments
realitzats durant aquests mesos.
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ I LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT
DE PASSANANT I BELLTALL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE LA
TAXA PER LA TELEFONIA MÒBIL.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LRBRL),
en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix que les
Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que
altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta
assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en quin
territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs
i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació previstos
en la legislació.
En data 19 de maig de 2008 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona,
l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord de delegació.
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb la
majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003, el
Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les funcions
que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest
Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels
serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i condicions que
s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la
LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL.
Aquesta delegació quedarà condicionada a què s’aprovi definitivament l’adhesió al model
tipus de l’Ordenança fiscal número 7, reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, aprovat per
decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona de data 15 d’octubre de 2009 i publicat
el seu text íntegre al Butlletí oficial de la Província de Tarragona número 241 de 21 d’octubre
de 2009, així com també s’aprovi definitivament l’annex tipus de l’esmentada ordenança.
1.- Delegació de la recaptació en període voluntari i en període executiu, i la inspecció,
si s’escau, de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni regulador
de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de
la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides.
Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2013, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre
anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar

sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima
de tres mesos.
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports
especificats a l’article 5 de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de
serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos.
Cinquè- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona
s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a la gestió dels serveis
atribuïts.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva
part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Passanant i Belltall per la formalització
d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present
acord.
ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I
BELLTALL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)

b)
c)
d)
e)

La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en
els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica
de liquidacions d’ingrés directe.
La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i bonificacions.
La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels
ingressos delegats.
La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels tributs locals.

APARTAT 2
Delegació de la gestió de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en
els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica
de liquidacions d’ingrés directe.
La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels
ingressos delegats.
La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
La recaptació de les altes en l’impost, practicades per autoliquidació.
La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.

APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període voluntari i en període executiu, i la inspecció, si s’escau, dels
ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
TAXES I PREUS PÚBLICS (subministrament d’aigua, clavegueram, cementiri i escombraries)
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació d’ajornaments
i fraccionaments de pagament.
d) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.
e) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
f) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin impagats
en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment
administratiu de constrenyiment
g) La liquidació d’interessos de demora.
h) La inspecció i comprovació.
i) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació i inspecció
dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4

Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
-

CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ I CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin impagats
en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment
administratiu de constreyiment.
L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora i
costes.
La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.
La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació executiva
dels ingressos de dret públic.

APARTAT 5
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, diligències i
actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària i resolució dels
expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició motivada dels
altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió
d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol.licitin
aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats per
l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels ingressos
de dret públic.

APARTAT 6
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de l’aigua de les
quotes corresponents al cànon de l’agua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència Catalana de
l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua de les corresponents declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes administratius
resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.

La proposta es aprovada per unanimitat dels membres presents als Ple.
5.- 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 diferents 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.- La climatología ha atrasat les obres de la construcció de la Torre Municipal Integral de
Telecomunicacions. El tall analògic anticipat pel Ministeri ha deixat els nostres vilatants sense
televisió, Contactes mantinguts avui mateix, indiquen que aquest divendres 5 de març la
Generalitat recepcionarà l’obra, i que la setmana vinent s’instal·laran els emissors per a
donar tots els serveis a la nostra població.
2.- S’ha iniciat una de les obres més importants d’aquesta legislatura i pel futur del municipi,
la renovació de la xarxa d’aigua de Belltall. Es preveu estigui finalitzada per setmana santa.
3.- S’acabat l’obra de acabament exterior del magatzem municipal, amb un import de
32.000.-€.
4.- S’ha iniciat i acabat les obres d’adequació de l’enllumenat públic de La Sala de Comalats,
amb un import de poc més de 6.000.-€.
5.- S’han acabat les obres de reforma i millora del local Casal Municipal de Belltall, amb una
inversió de més de 15.000.-€

De les sol·licituds realitzades per la corporació se’ns a atorgat definitivament la
següent subvenció:
1.- Dins el Fons Estatal el projecte d’adequació de l’enllumenat públic, 1ª. Fase del poble de
Passanant, per import de 18.918.-€.
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 a la Diputació de Tarragona, adequació enllumenat públic de Passanant, 2ª.
Fase.
2.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, adquisició de béns mobles equipaments culturals.
3.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, reforma local cultural “les escoles” de Passanant.
4.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, adequació de parcs infantils i mobiliari urbà.
5.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, senyalització municipal.
6.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, certamen cultural dels Comalats, Passanant Foto,
V edició.
7.- Sol·licitud a la Diputació de Tarragona, per la creació d’un itinerari saludable als Comalats.
8.- Sol·licitud al Departament de Governació i Administracions Públiques, subvenció nómina
d’Alcaldia.
9.- Sol·licitud al Departament de Medi Ambient i Habitatge, adequació enllumenat públic de
Passanant, 2ª. Fase.
Els membres de la corporació es donen per informats.
6.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Josep Maria Prats, pregunta al Sr. Alcalde, sobre la Sra. Helga Bahr, que consta a
la plantilla de la corporació, quina feina fa i ha on treballa perqué ha preguntat als veïns i
ningú la coneix.
L’Alcalde li respon que aquesta senyora treballava a la plaça de peó de manteniment, serveis
i serveis de neteja, peró que esta de baixa des de fa més d’un any.
El regidor Josep Maria Prats, li pregunta si s’ha comunicat a inspecció de treball per qué li
facin un seguiment d’aquesta baixa.

L’Alcalde li respon que no cal, ja que coneix perfectament la malaltia que té, i no tornarà a
treballar. De fet consta a la plantilla de personal perqué quan es van fer els pressupostos
estava de baixa per la corporació, no obstant, en data 24 de desembre va causar baixa
definitiva de l’ajuntament per llarga enfermetat, i en aquests moments, malauradament, ja no
es empleada d’aquesta corporació.

Sense cap més pregunta a realitzar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20,33 hores.

