Passanant, 4 de desembre de 2012.
Sessió Ordinària
Número 06/2012

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.
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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA
4 DE SETEMBRE DE 2012, I LA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2012.
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.
L’alcaldessa posa el punt a votació, i és aprovada per unanimitat dels assistents.

S’incorpora a la sessió la regidora Mireia Roset.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 28 D’AGOST DE 2012 AL
20 DE NOVEMBRE DE 2012.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’alcaldia des del passat dia 28
d’agost de 2012 fins el dia 20 de novembre de 2012.
És dóna compte dels decrets 94/2012 al 132/2012
Els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS D’AGOST, SETEMBRE i
OCTUBRE DE 2012 I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant els mesos d’agost, setembre i
octubre de 2012, 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

69.448,68.-€
1412
1605
20.984,66.-€
1455
1586
8.070,37.-€
1461
1588

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

8.692,59.-€
1639
1674
14.112,87.-€
1607
1715
1.356,41.-€
1606
1718

MES D’OCTUBRE
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

12.264,33.-€
1767
1888
26.339,89.-€
1720
1887
23.831,98.-€
1725
1854

Els regidors es donen per informats.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL, EXERCICI 2013.

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
2013.

PROPOSO:
Primer.- Aprovar per al proper exercici 2013 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
01/01/2013
31/03/2013
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
01/04/2013
30/06/2013
Anual
01/01/2013
30/06/2013
01/07/2013
30/09/2013
01/10/2013
31/12/2013
01/07/2013
31/12/2013

Període de voluntària
28/01/2013 - 28/03/2013
28/03/2013 - 31/05/2013
26/04/2013 - 28/06/2013
26/04/2013 - 28/06/2013
26/04/2013 - 28/06/2013
26/04/2013 - 28/06/2013
28/03/2013 - 31/05/2013
30/07/2013 - 30/09/2013
30/07/2013 - 30/09/2013
27/09/2013 - 29/11/2013
31/10/2013 - 31/12/2013
27/12/2013 - 27/02/2014

Segon.- Comunicar el present acord a BASE – Gestió d’Ingressos Locals.

La proposta és aprovada amb quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, NÚMERO 2/2012.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 9 de novembre de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallaran a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions
vigents.

3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense pertorbació
del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

Consignació inicial Proposta de baixa Consignació definitiva
CONCEPTE
Obra "Recuperació de l'antic camí de La
155-61903 Pobla a Guimerà i el seu entorn"
85.000,00 € 12.000,00 € 73.000,00 €
161-61905 Obra "Renovació de la xarxa d'aigua de Passanant" 302.000,00 € 3.500,00 € 298.500,00 €
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
387.000,00 € 15.500,00 € 371.500,00 €

Total baixes de crèdits:

15.500.-€

Consignació de despeses amb crèdits en alta
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

Consignació inicial Proposta d'alta Consignació definitiva

338-22609 Festes, tradicions i activitats tradicionals i populars 50.000,00 € 4.000,00 €
Compra equipament pisos
150-63300
- € 900,00 €
Interessos FFPP
011-30900
- € 4.000,00 €
Interessos de demora obres Castell
336-352
- € 6.600,00 €
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
50.000,00 € 15.500,00 €

Total altes de crèdits:

54.000,00 €
900,00 €
4.000,00 €
6.600,00 €
65.500,00 €

15.500.-€

4. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.

2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o
altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap
minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, PROPOSO:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit, número 2/2012, per mitjà de transferències
de crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
partides que s'han indicat.
La regidora Roset diu no entendre que en aquests moments actuals l’ajuntament s’hagi de
posar a fer una obra a la Pobla de Ferran amb un import de vuitanta-cinc mil euros, i pregunta
a l’alcaldessa si creu que es necessària aquesta obra.
L’alcaldessa li respon que si. Que és una obra inclosa en el PUOSC des de l’any 2007 i que
l’equip de govern la vol tirar endavant.
El secretari interventor, explica que aquí s’està aprovant una modificació de crèdit, segons la
qual, aquesta obra que estava valorada en vuitanta-cinc mil euros, com s’adjudicat per
administració a la brigada municipal d’obres i serveis, en aquests moments estalviem dotze mil
euros de recursos propis, que és la baixa que es realitzarà dins el pressupost vigent.
Tanmateix, és una obra inclosa en el PUOSC 2012, que cal adjudicar i executar per no perdre
la subvenció que ascendeix a seixanta mil euros.
La regidora Roset creu que no es moment per fer aquestes obres.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor, i el vot en contra de la regidora Roset.
6.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2013.
ANTECEDENTS
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013.

L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
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; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i a Llei Orgànica 2/2012,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i el càlcul de la regla de despesa màxima.
Per tant, S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013, el qual, resumit per
capítols, és el següent:
EST AT DE LES DESPESES

CAPITOLS

D ENO M INAC IÓ

ESTAT D ELS IN G R ESSO S

EU RO S

CAPITOLS

A) O PER ACIO NS C O R RENT S

D ENO M INAC IÓ
A) O PER ACIO NS C O R RENT S

I

Despeses de personal

167.800,00 €

I

Im postos directes

II

Despeses béns corrents i serveis

202.700,00 €

II

Im postos indirectes

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

Inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII
IX

Actius financers
Passius financers

TO TAL PRESSU PO ST DE D ESSPESES

148.000,00 €
5.000,00 €

9.100,00 €

III

Taxes i altres ingressos

77.300,00 €

38.000,00 €

IV

Transferències corrents

196.500,00 €

V

Ingressos patrim onials

VI

Alineació d’inversions reals
Transferències de capital

B) O PERAC IO NS D E CAPIT AL
VI

EU RO S

13.100,00 €

B) O PERAC IO N S DE CAPIT AL
377.900,00 €
-

€

VII

-

€

VIII

8.250,00 €
803.750,00 €

IX

-

€

363.850,00 €

Actius finencers

-

€

Passius financers

-

€

T O T AL PRESSUPO ST D’IN G R ESSO S

803.750,00 €

2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.

5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 169 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 proposta és aprovada per quatre vots a favor, i el vot en contra de la regidora Roset.
7.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Torres, pregunta si és correcte les dates dels Plens Municipals pel proper exercici,
dies 5 de març, 4 de juny, 3 de setembre i 3 de desembre.
L’alcaldessa li diu que són d’acord amb el cartipàs municipal els primers dimarts de cada tres
mesos, març, juny, setembre i desembre, i que si els dies mencionats corresponen els
primers dimarts són correctes.
La regidora Roset pregunta a l’alcaldessa si al municipi hi ha zona d’equipaments per aparcar
camions, i on són.
L’alcaldessa li diu que no.
La regidora Roset comenta que hi ha molts pobles que ella coneix que tenen zones
d’equipaments per aparcar camions, i diu que caldria fer-ho al nostre municipi. Si més no
caldria posar uns rètols de no aparcar a la zona de la Plaça de la Creu de Belltall a on hi
aparquen camions (normalment de Arrufat que treballa per l’ajuntament) que dificulten el
trànsit i que a més obstaculitzen la visió de sortida a la C-14.
L’alcaldessa diu que s’estudiarà i és mirarà que es pot fer, i que parlarà amb Arrufat perquè
no aparqui en aquesta zona.
La regidora Roset diu que l’aixeta de la Font del Portal a Belltall no funciona bé i que es
queda clavada. Diu que li han dit que ja s’ha comunicat a algun membre de la brigada
d’obres.
L’alcaldessa li respon que si es així procedirem a canviar-la.
La regidora Roset, pregunta si la nova ordenança fiscal d’utilització d’equipaments
comportarà el pagament per la utilització de la biblioteca de Belltall.
L’alcaldessa li respon que no. L’ordenança va adreçada a la utilització d’espais enumerats per
part de persones o grups de persones que no tinguin entitat jurídica i vulguin utilitzar espais o
mobiliaris municipals per a festes o trobades privades.
Sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20.24 hores.

