Passanant, 7 de març de 2016.
Sessió ordinària
Número 02/2016

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.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 09.36 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 7 DE DESEMBRE DE 2015 I, ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 26 DE GENER DE 2016.
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 7 de desembre de
2015.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
Seguidament i també 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 extraordinària del passat dia 26 de gener de 2016.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres del Ple.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE
2015 AL 31 DE DESEMBRE DE 2015, I DEL DIA 1 DE GENER DE 2016 AL 29 DE FEBRER
DE 2016.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 27 de
novembre de 2015 al 31 de desembre de 2015, i del 1 de gener de 2016 al 29 de febrer de
2016.
És dóna compte dels decrets 167/2015 al 188/2015, i del 001/2016 al 033/2016
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RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2015
Concepte resolutiu
Ordenació de pagaments mes de novembre, segons relació.
Aprovació de factures rebudes el mes de novembre, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de novembre, segons
relació.
Resolució relació classificada de les proposicions presentades per
l’adjudicació del contracte d’obres “Renovació de la xarxa de distribució
d’aigua poatble, a Passanant”. Ponderació de criteri de desempat de les
empreses empatades i que no han desistit en el procès de licitació.
Aprovació certificació única, obra “Arranjament general de camins
municipals”
Concessió de llicència urbanística a J B B, expedient 2015-LO016
Concessió de llicència urbanística a J B F, expedient 2015-LO018
Resolució aprovació calendari fiscal i tributari, exercici 2016
Acceptació al·legacions presentades a la resolució 170/2015 de la relació
classificada de les proposicions presentades per l’adjudicació del contracte
d’obres “Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable, a
Passanant”.
Ordenació de pagaments mes de desembre, segons relació.
Resolució relació classificada de les proposicions presentades per
l’adjudicació del contracte d’obres “Renovació de la xarxa de distribució
d’aigua potable, a Passanant”. Ponderació de criteri de desempat de les
empreses empatades i que no han desistit en el procès de licitació, desprès
de l’estimació de les al·legacions presentades a la resolució 170/2015.
Resolució desestimació d’al·legacons presentades per Hidráulica y Obras,
S.A., i adjudicació del contracte d’obres “Renovació de la xarxa de
distribució d’aigua potable, a Passanant”, a ARTIFEX
D’INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Aprovació de l’acta de preus contradictoris única, de l’obra “Millora del mur
de l’entorn de l’abadia de Glorieta”
Aprovació de la certificació 1 i única de l’obra “Millora del mur de l’entorn de
l’abadia de Glorieta”
Ordenació de pagaments mes desembre, segons relació
Resolució concessió de llicència urbanística a J T M, expedient 2015LO019
Resolució concessió de llicència urbanística 2015-LO005 projecte bàsic i
executiu, a nom de A L S.
Aprovació de factures rebudes el mes de desembre, segons relació
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de desembre, segons
relació.
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RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2015
Concepte resolutiu
Resolució ubicació mesa electoral, eleccions agraries 2016.
Resolució local actes de campanya electoral, eleccions agraries 2016.
Resolució espais reservats cartell propaganda electoral, eleccions agraries
2016.
RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA, exercici 2016
Concepte resolutiu
Resolució ubicació mesa electoral, eleccions agraries 2016.
Resolució ubicació mesa electoral, eleccions al Parlament de Catalunya
2016.
Resolució caducitat llicència urbanística 14/2007 a nom de J R A
Resolució caducitat llicència urbanística 13/2009 a nom de R F A
Resolució caducitat llicència urbanística 01/2011 a nom de J S C
Resolució caducitat llicència urbanística 25/2009 a nom de R M M
Resolució inici del procediment per cobrir la proposta de nomenament del
Jutge de Pau titular i substitut
Concessió de llicència urbanística a J B B, expedient 2015-LO020
Concessió de llicència urbanística a J F P, expedient 2015-LO008
Concessió de llicència urbanística a G N F R, expedient 2015-LO017
Retorn fiança a J R F, llicencia urbanistica 06/2014
Retorn fiança i tancament expedient llicència de lloguer
LL/13-2015
Ordenació de pagaments mes de gener, segons relació.
Concessió de llicència de lloguer a A V A P, LL/01-2016
Aprovació de factures rebudes el mes de gener, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de gener, segons relació.
Concessió de llicència urbanística a M J R Q, expedient 2015-LO015
Concessió de llicència urbanística a J M M T, expedient 2015-LO021
Resolució retorn fiança residus llicència urbanística 08/2012, a nom de G F
M.
Resolució retorn fiança residus llicència urbanística 09/2012, a nom de G F
M.
Resolució retorn fiança residus llicència urbanística 10/2012, a nom de G F
M.
Resolució retorn fiança residus llicència urbanística 11/2012, a nom de G F
M.
Resolució retorn fiança residus llicència urbanística 12/2012, a nom de G F
M.
Inici expedient liquidació pressupost 2015
Concessió de llicència urbanística a F P R, expedient 2016-LO001
Concessió de llicència urbanística a M M C F, expedient 2015-LO002
Aprovació inicial del projecte “Renovació de la pavimentació a diversos
camins municipals”
Aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació, exercici 2015.
Ordenació de pagaments mes de febrer, segons relació.
Concessió de llicència urbanística a M T R R, expedient 2016/LO003
Concessió de llicència urbanística a R M M P, expedient 2016/LO004
Aprovació de factures rebudes el mes de febrer, segons relació.
Aprovació de factures rebudes i pagades el mes de febrer, segons relació.

Sense rés a dir, els regidors/es es donen per informats.
3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS DE NOVEMBRE I
DESEMBRE 2015, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos de novembre i
desembre de 2015, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE NOVEMBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

31.206,55.-€
2419
2568
13.645,23.-€
2343
2686
20.597,16.-€
2479
2566

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

9.347,48.-€
2705
2821
48.039,63.-€
2597
2849
35.840,56.-€
2605
2824

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

4.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.

1. ANTECEDENTS
1. En aquest Ajuntament es tramita l’expedient per nomenar jutge de pau titular i suplent
d’aquest municipi.
2. El secretari interventor va emetre l’informe jurídic sobre el procediment a seguir, el qual
consta a l’expedient.

3. Per edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 16, de data 26
de gener de 2016, i en el eTauler de la web municipal, es va fer la convocatòria pública per
cobrir les places de què es tracta i, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han
presentat instància les persones següents:
- Joan Fabregat i Puig.
- Santiago Miró i Amenos.
Totes elles reuneixen els requisits establerts legalment.
2. FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 101.2 de la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i 6 del
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, correspon al Ple de la corporació
efectuar proposta de nomenament del jutge de pau titular i del suplent d’aquest municipi, per
acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les
persones que, reunint les condicions legals, hagin presentat instància en la convocatòria
pública.
Per això el Ple de la corporació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Escollir el Sr. JOAN FABREGAT i PUIG per exercir el càrrec de jutge de pau titular d’aquest
municipi i el Sr. SANTIAGO MIRÓ i AMENOS per exercir el càrrec de jutge de pau suplent
d’aquest municipi, i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Valls.

5.- INFORMACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 28/2016, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI 2015.
1. ANTECEDENTS
1.1. En data 9 de febrer de 2016 l'alcaldessa va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 En data 12 de febrer de 2016 el secretari va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2015.
1.3. En data 12 de febrer de 2016 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 12 de febrer de 2016 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 2015.

1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 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:

781.600,00 €
100.536,40 €
882.136,40 €
512.525,86 €
512.525,86 €
512.525,86 €
499.498,71 €
499.498,71 €
13.027,15 €

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:

152.895,05 €
146,12 €
40.422,51 €
112.326,42 €

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

125.353,57 €

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:

781.600,00 €
100.536,40 €
882.136,40 €
567.519,01 €
3.350,65 €
- €
452.873,80 €
111.294,56 €

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

298.484,45 €
3.577,67 €
218.456,35 €
76.450,43 €

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

187.744,99 €

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

2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

2015

DRETS
RECONEGUTS
NETS
467.963,13

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
392.464,22

96.205,23

111.831,14

AJUSTOS

RESULTAT
75.498,91
- 15.625,91

564.168,36

504.295,36

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

8.230,50

- 8.230,50

564.168,36

512.525,86

51.642,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

59.873,00
-

0,00

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

70.497,21 €

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

122.139,71

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: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2015
1. (+) Fons líquids

139.401,30 €

2. (+) Dre ts pe nde nts de cobram e nt
(+) de l Pre s s upos t corre nt

223.756,57 €
111.294,56 €

(+) de Pre s s upos tos tancats

76.450,43 €

(+) d'ope racions no pre s s upos tàrie s

36.011,58 €

(-) cobram e nts re alitzats pe nde nts d'aplicació de finitiva

-

€

3. (-) Obligacions pe nde nts de pagam e nt
(+) de l Pre s s upos t corre nt
(+) de Pre s s upos tos tancats
(+) d'ope racions no pre s s upos tàrie s
(-) pagam e nts re alitzats pe nde nts d'aplicació de finitiva

159.217,24 €
13.027,15 €
112.326,42 €
33.863,67 €
-

€

(-) de cobram e nts re alitzats pe nde nts d'aplicació pre s s upos tària

-

€

(+) de pagam e nts re alitzats pe nde nts d'aplicació pre s s upos tària

-

€

4. (+) Partide s pe nde nts d'aplicació

I. Rom ane nt de tre s ore ria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobram e nt
III. Excé s de finançam e nt afe ctat
IV. Rom ane nt de tre s ore ria pe r a de s pe s e s ge ne rals (I - II - III)

-

€

203.940,63 €
12.445,40 €
-

€

191.495,23 €

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0.-€ i els creditors
per devolucions d'ingressos (compte 408) són de 0.-€. Per la qual cosa el romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 191.495,23.-€
1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 0,00.-€. 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: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats,
amb el següent detall:
Cap
- Incorporació voluntària:
- Cap
Aquests 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 89.279,82.-€ 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

564.168,36
504.295,36
59.873,00
29.406,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593.575,18
504.295,36
89.279,82

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 2014 amb aquell que
es desprèn de la liquidació de 2015.
La despesa computable de l'exercici 2015 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
2014 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 2014 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2014
al 2015 és del 1,3% 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 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local SI compleix la Regla de la despesa amb un marge d’incompliment de 2.130,61.-€.

Conce pte
Suma ca p.1 a 7 de de spe se s
se nse inte re ssos
AJUSTOS (Cà lcul de spe se s no
fina nce re s se gons e l 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
-Mecanisme extraordinari de
pagament a proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la
Corporació local per compte
d'altres Administracions
Públiques

Liquida ció
e x e rcici 2014
497.383,47

Liquida ció e x e rcici
2015
503.941,12

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

0,00
Altres
De spe se s no fina nce re s e n
te rme s SEC e x ce pte inte re ssos
de l de ute
-Pagaments per transferències (i
altres operacions internes) a
altres ens que integren la
Corporació Local
- De spe sa fina nça da a mb fons
fina liste s proce de nts de la
Unió Europe a o d'a ltre s
Administra cions públique s
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels
sistemes de finançament
- De spe sa fina nça da a mb
supe rà vit de la liquida ció
Tota l de spe sa computa ble a
l'e x e rcici (1)
Ta x a de re fe rè ncia de cre ix .
de l PIB (2)
De spe sa computa ble
incre me nta da pe r la ta x a de
re fe rè ncia
+ 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 (Ex e rcici n) (5)

497.383,47

503.941,12

0,00

118.554,98

117.090,86

19.332,35
90.136,08
9.086,55

0,00
0,00
18.887,35
62.203,51
36.000,00
0,00
5.227,61

378.828,49

381.622,65

0,013
383.753,26

0,00

0,00

383.753,26
381.622,65
2.130,61

Ma rge de complime nt
%
Variació
de
la
despesa
computable (5-1/1)

0,74%

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 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
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Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
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Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
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Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
467.963,13
0,00
0,00
0,00
467.963,13
57.613,50
0,00
12,31%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -3,2735 dies.
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 2015, que en termes consolidats figura
a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Sense cap pregunta a fer, els regidors/es de la Corporació es donen per informats.

6.- PROPOSTA DE L’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. Donat que s’ha reclamat a aquesta alcaldia el canvi de dia i hora per tal millorar la
conciliació laboral i familiar amb el dia i hora marcats.
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. dimarts de
cada tres mesos (març, juny, setembre i desembre), a les 10.00 hores, i, si fos festiu, el
proper dimarts següent.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta efectuada de
manera íntegra.

7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS I
REGISTRE D’INTERESSOS, PER LA SEVA INCLUSIÓ AL PORTAL DE LA
TRANSPARÈNCIA.
1. ANTECEDENTS
1.1 La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern estableix la transparència com un dels eixos principals, i entesa com l’acció proactiva
de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les
seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més
comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un
accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics. El mitjà
que és necessari per al seu compliment s’anomena Portal de la Transparència.

1.2 El portal de la transparència ha de recollir tota la informació establerta per la llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i,
concretament el l capítol II del títol II.
1.3 Una de les obligacions és la publicitat de Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les
activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del
personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les
indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec.
1.4 Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa de protecció de
dades personals es defineixin els continguts de caràcter personal que han de ser publicats i
que afecten als càrrecs electes i eventuals de confiança de l’Ajuntament.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.2. L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
2.4. L’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
3. PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el model de
declaració d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics als càrrecs
electes i als càrrecs eventuals de confiança, per tal que siguin objecte de publicació en el
portal de la transparència, i els quals s’adjunten com annex al present acord.
SEGON. Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats seran vigents
mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui.
Els membres del Ple de la Corporació, per unanimitat aproven la proposta.

Abans de passar el darrer punt de l’ordre del dia, l’Alcaldessa sol·licita als membres del Ple
de la Corporació, l’entrada d’un nou punt en l’ordre del dia, en concret la PROPOSTA
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER LA UTILITZACIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES ELEMENTS MOBLES (OR/M-14).
Els membres del Ple de la Corporació, per unanimitat accepten entra aquest nou punt en
l’ordre del dia.

A/ PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER LA
UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES ELEMENTS MOBLES (OR/M-14).
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les ordenances fiscals per la utilització
d’equipaments municipals i altres elements mobles OR/M-14, 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 utilització d’equipaments municipals i altres elements mobles,
per a la seva modificació.
El Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels membres de la Corporació
ACORDA
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora per utilització
d’equipaments municipals i altres elements mobles (OR/M-14).
Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances, 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.
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més les modificacions de l’ordenança fiscal per
la utilització d’equipaments municipals i altres béns mobles (OR/M-14), 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.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta efectuada per
l’alcaldia
8.- PRECS I PREGUNTES.

Sense cap pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de
la Presidència s’aixeca la sessió essent les 09.50 hores.

