Passanant, 3 de desembre de 2013.
Sessió Ordinària
Número 07/2013

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.
- Joaquim Torres i Martí.
- M. Teresa Jové i Meda.
- Mireia Roset i Chaler.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.

D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.00 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2013, I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 15 DE NOVEMBRE E 2013.
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 3 de setembre de 2013.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres.
Seguidament, i desprès d’haver obert el corresponent torn de paraula els membres del Ple i
sense cap comentari per part d’aquest, es passa a voatació l’acta del passat dia 15 de
novembre de 2013, la qual és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora
Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 24 D’AGOST AL 23 DE
NOVEMBRE DE 2013.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 24
d’agost al 23 de novembre de 2013.
És dóna compte dels decrets 99/2013 al 126/2013
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS D’AGOST, SETEMBRE I
OCTUBRE 2013, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant els mesos d’agost, setembre i
octubre de 2013, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES D’AGOST
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

30.698,18.-€
1481
1591
21.935,36.-€
1468
1636
51.965,22.-€
1469
1686

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

25.968,54.-€
1699
1779
19.888,48.-€
1639
1778
1.145,86.-€
1730
1739

MES D’OCTUBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments
Els regidors es donen per informats.

10.419,64.-€
1816
1903
18.168,43.-€
1780
1901
4.375,33.-€
1781
1861

4.- PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU
D’ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, A FAVOR DE BASE GESTIÓ D’INGRESSOS
LOCALS DE LA 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.
- Delegació de la recaptació en període executiu d’Altres ingressos de dret públic.
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 2016, 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, així 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 a la Sra. Alcaldessa 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 és aprovada per 4 vots a favor i l’abstenció de la Regidora Roset.

Abans de finalitzar, l’Alcaldessa sol·licita l’autorització dels membres del Ple de la
Corporació, per tal d’entrar un nou punt per urgència:
A.-/ Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal exercici 2014.
Per unanimitat dels membres s’aprova l’entrada d’aquest nou punt en l‘ordre del dia.

A.-/ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL EXERCICI 2014.
Vistes les diferents alternatives donades per BASE – Gestió d’Ingressos Locals, referent a
les dades de cobrament dels diferents padrons d’impostos i taxes municipals per l’exercici
2014.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar per al proper exercici 2014 el següent calendari fiscal, amb els següents
períodes de cobrament voluntari per a cada concepte segons la relació següent:

Núm.
concepte

Concepte

100

TAXES I PREUS PUBLICS

600
503
500
501
960

IMP.VEHICLES TRAC.ME
IBI BICE
IBI URBA
IBI RUSTICA
FESTES LOCALS

100

TAXES I PREUS PUBLICS

010

IAE

800

SUBMINIST. D'AIGUA

100

TAXES I PREUS PUBLICS

100

TAXES I PREUS PUBLICS

800

SUBMINIST. D'AIGUA

Període
01/01/2014
31/03/2014
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
01/04/2014
30/06/2014
Anual
01/01/2014
30/06/2014
01/07/2014
30/09/2014
01/10/2014
31/12/2014
01/07/2014
31/12/2014

Període de voluntària
31/01/2014 – 31/03/2014
28/03/2014 – 30/05/2014
30/04/2014 - 30/06/2014
30/04/2014 - 30/06/2014
30/04/2014 - 30/06/2014
30/04/2014 - 30/06/2014
28/03/2014 - 30/05/2014
30/07/2014 - 30/09/2014
30/07/2014 - 30/09/2014
26/09/2014 - 28/11/2014
31/10/2014 - 31/12/2014
24/12/2014 - 26/02/2015

Segon.- Comunicar el present acord a BASE – Gestió d’Ingressos Locals.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
5.- PRECS I PREGUNTES.
L’alcaldessa, regidors i regidores i secretari de la corporació, es desitgen unes bones festes
de Nadal, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió
essent les 20.05 hores.

