Passanant, 3 de març de 2015.
Sessió Ordinària
Número 01/2015

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.
M. Teresa Jové i Meda.
Mireia Roset i Chaler
S’excusa la presencia per motius personals del regidor Joaquim Torres i Martí.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.03 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS, ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2014 I, EXTRAORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2014.
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 del passat dia 2 de desembre de 2014.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per 3 vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.
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 del passat dia 15 de desembre de 2014.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per 3 vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE
2014 AL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2014, i DEL 1 DE GENER DE 2015 AL 20 DE FEBRER
DE 2015.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 23 de
novembre de 2014 al 31 de desembre de 2014, i del 1 de gener de 2015 al 20 de febrer de
2015.

És dóna compte dels decrets 119/2014 al 131/2014, i del 01/2015 al 07/2015
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS DE NOVEMBRE I
DESEMBRE 2014, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos de novembre i
desembre de 2014, 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

29.238,80.-€
1731
1842
25.703,88.-€
1714
1851
8.589,63.-€
1730
1850

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

28.029,74.-€
2014
2191
66.474,02.-€
1856
2181
66.439,29.-€
1852
2100

Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

4.- INFORMACIÓ SOBRE EL TANCAMENT DEL REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS
i REGISTRE AUXILIAR D’AQUEST AJUNTAMENT, EXERCICI 2014.
El secretari informa del tancament dels llibres del registre general d’entrada i sortida de
documents de l’exercici 2014.
El registre general d’entrada de documents consta de 39 fulls, amb registres numerats del
número 1/2014/000001 al 1/2014/000926.

El registre general de sortida de documents consta de 15 fulls, amb registres numerats del
número 1/2014/000001 al 1/2014/000300.
Pel que fa al registre auxiliar de la Diputació de Tarragona, en tancar l’exercici 2014
d’entrada de documents, consta de 3 fulls, amb registres numerats del número
1/2014/000001 al 1/2014/000001, i el de sortida de documents consta de 4 fulls, amb
registres numerats del número 1/2014/000001 al 1/2014/000039.
Sense cap comentari per part dels assistents, aquests es donen per informats.

5.- INFORMACIÓ DE TOTES LES CONCESSIONS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
ATORGADES L’EXERCICI 2014.
Es dóna compte als membres del consistori de l’atorgament de llicències urbanístiques
durant l’exercici 2014
De la qual cosa s’informa els Regidors de la Corporació, d’acord amb la normativa vigent, els
quals es donen per informats.

6.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
A DOMICILI, 2n. SEMESTRE 2014 I, TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS 1r
TRIMESTRE DE 2015.
L’Alcaldessa informa del tancament dels següents padrons fiscals, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 2n. SEMESTRE 2014.

Import: 17.525,95.-€, amb 251 documents cobratoris.
2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 1r TRIMESTRE 2015.

Import: 10.528,75.-€, amb 252 documents cobratoris.
La proposta es aprovada per tres vosts a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

7.- INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE SUBMINISTRAMENT
L’EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2014, 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:
1r. Referent al 4t. trimestre de 2014, en data 28 de gener de 2015, de la qual es desprèn:
a) Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. (60.028,58.-€)
b) Complexi amb la regla de la despesa. (67.773,21.-€)
De la qual cosa s’informa els Regidors de la Corporació, d’acord amb la normativa vigent, i
aquests es donen per informats.
8.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT DE
PASSANANT i BELLTALL AL TERRITORI LEADER GESTIONAT PEL CONSORCI
LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP.
En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l’ORDRE AAM/387/2014, de 19 de
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local, es
dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de
desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en
el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s’aproven les
bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp té per objectiu gestionar el nou
programa Leader pel període 2014-2020 al territori de l’Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat,
als municipis Alforja, Arbolí, Capafonts, la Febró, l’Albiol, l’Aleixar, l’Argentera, les Borges del
Camp, Botarell, Colldejou, Duesaigües, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols,
Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana de la comarca del Baix Camp; als municipis Renau,
Salomó, Vespella de Gaià i la Secuita de la comarca del Tarragonès ia als municipis de
Bonastre, el Montmell i Masllorenç de la comarca del Baix Penedès.
El municipi de Passanant i Belltall està interessat en participar en el programa Leader 20142020 i es considera represenat en aquest Consorci pel Consell Comarcal de la Conca de
Barberà.
Per això, l’Ajuntament de Passanant i Belltall, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Passanant i Belltall al
territori Leader gestionat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament
de Passanant i Belltall en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de
2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, definitivament la
modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que
s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:

“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà propi
instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la condició de
personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà constituït
per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la plantilla del Consorci,
romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen,
i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la
legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre
de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2
El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3
El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral, segons
s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.

Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari
municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostaria,
correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per
delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens locals en
matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de
l’Ajuntament de Barcelona.

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com els
requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment dels
terminis previstos a la normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les
competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al
seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del
Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que
se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la
Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, en la
seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà
a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la Intervenció
General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica d’àmbit
nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1
Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de separació haurà
d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.
32.2
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret acrediti
estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3
Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina de les
restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.

Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

a)
b)
c)
d)

Acord unànime de tots els membres que l’integren.
Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres.

e)

Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca d’acord, exercirà com a
liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de conformitat
amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat
integrat com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la quota
de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió global
d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat
i poder així aconseguir els objectius del Consorci”.

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un termini
d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que
estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord
un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma conjunta, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en
relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al
que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part
del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de
desembre 2014.

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents A C O R D S:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre
de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes
escaients.
La proposta és aprovada per tres vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

10.- 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 20.14 hores.

