Passanant, 2 de novembre de 2010.
Sessió Extraordinària
Número 05/2010

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, els membres de la Corporació, sota
la presidència de l’Il·lm. Sr. Albert Bagué i Salcedo, Alcalde de la Corporació i amb
l’assistència de:
- Josep Espinach i Briansó.
- Josep Maria Prats i Domènech.
Excusen la seva assistència per motius personals els regidors Josep Maria Miró i Amenos i
Francesc Miró i Miró.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 12,35 hores.

1.- SORTEIG PER DESIGNAR ELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2010.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats
legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que es
constituirà el dia 28 de novembre de 2010, per a les eleccions convocades mitjançant Reial
Decret 100/2004, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.
SECCIÓ: 1
MESA: U
TITULARS:
PRESIDENT: ESPASA CANADELL, DANIEL
1R VOCAL: TORRELLES VILALTA, LAURA
2N VOCAL: TORRES BLAZQUEZ, ZAIRA
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: ESCOBAR CORPAS, FERNANDO
DEL PRESIDENT: CORBELLA FELIP, MARIA MERCE
DEL 1R VOCAL: SERRA NOGUES, MARIA LUISA
DEL 1R VOCAL: PELAEZ NARVAEZ, JOSE ALFREDO

DEL 2N VOCAL: SUBIRANA BARGALLO, ANGEL
DEL 2N VOCAL: ROSET CHALER, MIREIA
Segon. Comunicar aquest Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu
del mateix.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ, EXERCICI 2009.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2009, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 7 de
setembre de 2010. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 213, de data 15 de setembre de 2010, pel període reglamentari, no s’hi han formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Compte general de l’Ajuntament de Passanant i Belltall.
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 2.633.105,42.-€, un passiu de
2.633.105,42.-€ i un resultat de l’exercici amb un benefici de 192.774,97.-€.

- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi
192.774,97.-€.

de

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
269.341,73.-€, unes obligacions pendents de pagament de 213.397,54.-€, uns romanents
totals de 64.756,26.-€ i un resultat pressupostari ajustat negatiu de -29.100,68.-€.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç,
en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fin d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles mencionats en la part expositiva.
La proposta es aprovada per dos vots a favor i l’abstenció del regidor Josep M. Prats.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚMERO 2/2010.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 17 de setembre de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar
l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o
majors ingressos i generació de crèdits, del pressupost vigent de la corporació, amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:

PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

Consignació inicial
CONCEPTE
Seguretat
Social
agutzil-paleta-peo
150-16002 manteniment
6.950,00 €
330-61904 Arranjamnet local cultural de Belltall
15.000,00 €
338-22609 Festes,tradicions i activitats culturals
35.000,00 €
912-10001 Assitencies a plens i comissions
3.000,00 €
920-16000 Seguretat Social administració
11.200,00 €
934-35900 Altres despeses financeres
500,00 €
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
71.650,00 €

Proposta d'increment

Consignació definitiva

3.000,00 €
550,00 €

9.950,00 €
15.550,00 €
55.000,00 €
5.000,00 €
16.200,00 €
700,00 €
102.400,00 €

20.000,00 €

2.000,00 €
5.000,00 €
200,00 €
30.750,00 €

2/ Crèdits extraordinaris:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
920-62600
Compra equipament informàtic -ARTIC155-62400
Compra vehicle multifunció brigada municipal
165-61902
Adequació enllumenat públic 2a. Fase
312-62301
Compra equipament tècnic consultoris mèdics
161-62302
Instal·lació d'equip cloració dipòsit de Belltall
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Total altes crèdits :

IMPORT
2.400,00
61.000,00
19.000,00
1.950,00
9.800,00
94.150,00

€
€
€
€
€
€

124.900.-€

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
PARTIDES D'INGRESSOS
PARTIDA
130
290
48000
75090
76106
75091
75092
76107

CONCEPTE
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre construccions, instal·lacio..
Aportacions festes i activitats culturals
Subvencio DMAH enllumenat 2a. Fase
Subvenció Diputació enllumenat 2a. Fase
Subvencio Governació vehicle multifunció
Subvenció sanitat equipament mèdic
Subvenció Diputació ARTIC

76108 Subvenció Diputació qualitat aigua
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Consignació inicial

Proposta d'increment

25.000,00 €
60.000,00 €
20.000,00 €
- €
- €
- €

12.000,00 €
30.000,00 €

3.500,00 €
7.800,00 €
7.750,00 €
55.000,00 €

- € 1.825,00 €
- € 1.925,00 €

Consignació definitiva

37.000,00 €
90.000,00 €
23.500,00 €
7.800,00 €
7.750,00 €
55.000,00 €
1.825,00 €
1.925,00 €

- € 5.100,00 €
5.100,00 €
105.000,00 € 124.900,00 € 229.900,00 €

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

Nom

Consignació
inicial

Proposta a la Consignació
baixa
definitiva

4/ Operació de crèdit:
Data d’aprovació

Import

Total finançament :

124.900.-€

3. El secretari i l’interventor han 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 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a
l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual a’aprova el Text Refós de la Llei
general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
Per tot això, PROPOSO al Ple:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 2/2010, per
import de 124.900.-€, que cal finançar mitjançant nous o majors ingressos del pressupost
vigent de la corporació.
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.
La proposta és aprovada per dos vots a favor i l’abstenció del regidor Josep M. Prats i
Domènech.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, DE LA MODIFICACIÓ I IMPLANTACIÓ D’ORDENANCES
FSICALS PER AL PROPER EXERCICI 2011.
Aquest Ajuntament pretén aprovar la nova imposició de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, i la
modificació de les ordenances fiscals reguladores del servei de recollida, transport i tractament
de residus sòlids urbans, d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El secretari interventor ha elaborat els corresponents estudis de costos en el cas de les
ordenances fiscals reguladores de del servei de recollida, transport i tractament de residus
sòlids urbans, per a la seva modificació.
El Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta dels membres de la Corporació
ACORDA
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil (OR/M-12).
(Model tipus de la Diputació de Tarragona, publicat en el BOPT Nº173 fascicle 2 de 28 de
juliol de 2010).
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores del servei
de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11)

Tercer.- Aquest acord provisional s’ha d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Quart.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal de la
taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de
serveis de telefonia mòbil, i les modificacions de l’ordenança fiscal del servei de recollida,
transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11), es publicaran al Butlletí Oficial de la
Província, moment en que entraran en vigor.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I
PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 3R I 4T TRIMESTRE 2010.
L’Alcalde informa del tancament dels padrons de taxes i preus públics agrupats, 3r. i 4t
trimestre de 2010, i PROPOSA:
Aprovar inicialment els següents padrons i per l’import següent:
- TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 3R. TRIMESTRE 2010.
Import: 8.638,75.-€, amb 249 documents cobratoris.
- TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 4T. TRIMESTRE 2010.
Import: 8.568,75.-€, amb 247 documents cobratoris.
La proposta es aprovada per unanimitat dels membres assistents al Ple de la Corporació.
6.- PROPOSTA D’ACORD, DE DELEGACIÓ DE LA RECAPTACIÓ I LA INSPECCIÓ, DE
LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL, A BASE –
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
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 14 d’octubre de 2010 i publicat
el seu text íntegre al Butlletí oficial de la Província de Tarragona número 244 de 23 d’octubre
de 2010, així com també s’aprovi definitivament l’annex tipus de l’esmentada ordenança.
Primer.- 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.
La proposta es aprovada per unanimitat dels membres assistents al Ple de la Corporació.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, D’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.
Antecedents
En data 10 de juny de 2009 es va signar el conveni entre el Consell Comarcal, Gestora de
Runes de la Construcció, SA i Bercontres, SA, per a la gestió integral de les runes de la
Conca de Barberà.
Aquest conveni preveu la construcció d’una planta de reciclatge de runa al Centre comarcal
de tractament de residus municipals i l’adequació d’un dipòsit controlat de runes al municipi
de Pontils.
Per part del Consell comarcal s’ha redactat un esborrany d’ordenança municipal per a la
gestió dels residus de la construcció, la qual estableix una regulació addicional a la
d’atorgament de les llicències municipals d’obres.
Fonaments jurídics
Els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Es proposa al Ple que acordi:
Primer. Aprovar inicialment l’ordenança municipal per a la gestió dels residus de la
construcció, el text de la qual s’adjunta com annex a aquesta proposta.

Segon. Obrir un període d’informació pública per un període de 30 dies al BOPT, al DOGC,
en un diari de difusió comarcal i al tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual es podran
presentar reclamacions o suggeriments i de tràmit d’audiència pel mateix període als
ajuntaments de la comarca.
Tercer. En el cas que durant el termini d’informació al públic no es presentés cap reclamació
s’elevarà aquest acord a definitiu.
Quart. Els anuncis de publicació del text definitiu els realitzarà el Consell Comarcal amb
caràcter col.lectiu i substituint els que haurien de publicar separadament cadascun dels
ajuntaments de la comarca, quedant formalitzada en aquest acte la delegació de les facultats
necessàries per a l’actuació esmentada.
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal per al seu coneixement i efectes,
sens perjudici de l’edicte que l’ajuntament realitzarà manifestant de forma expressa l’adhesió
al text publicat pel Consell Comarcal.
La proposta es aprovada per unanimitat dels membres assistents al Ple de la Corporació.
Sense cap més tema a tractar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
12,48 hores.

