Passanant, 25 d’octubre de 2017.
Sessió extraordinària
Número 06/2017

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraorordinària, 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.
Ramon Ninot i Aloy

Actua de Secretari el Sr. Xavier Salvadó i Vives, secretari del SAM Diputació de Tarragona,
en servei d’assistència a l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 10.00 hores.
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ
PRESSUPOST 2017.

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDIT

SC/03-2017

DEL

Expedient número 03/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 10 d’octubre de 2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. L’Alcaldia, en data 10 d’octubre de 2017, ha proposat les partides i els imports que s’han
de modificar.

Crèdits a augmentar:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE
920-22103 Combustibles i carburants. Edificis generals
150-21200 Edificis i altres construccions. Edificis de serveis
160-22500 Canons de sanejament
161-21400 Elements de transport. Vehicles servei d'aigua
163-21400 Elements de transport. Vehicles brigada, escombradora
163-22103 Combustibles i carburants. Vehicles municipals, escombradora
312-22103 Combustibles i carburants. Consultoris mèdics
338-22609 Activitats culturals
231-46500 Conveni serveis socials
1623-46500 Conveni servei tractament de residus

Consignació inicial

Proposta d'increment

2.500,00 €
4.000,00 €
700,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
50.000,00 €
1.005,00 €
2.050,00 €

2.000,00 €

500,00 €
3.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
7.500,00 €
520,00 €
950,00 €

4.500,00 €
6.000,00 €
4.200,00 €
2.500,00 €
4.500,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
57.500,00 €
1.525,00 €
3.000,00 €

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

66.255,00 €

21.470,00 €

87.725,00 €

2.000,00 €
3.500,00 €

Consignació definitiva

Crèdits a reduir:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
1532-61900 Obra pavimentació diversos camins
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Consignació inicial Proposta de baixa Consignació definitiva

120.300,00 €
120.300,00 €

21.470,00 €
21.470,00 €

98.830,00 €
98.830,00 €

3. El secretari interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1.
L’article 34 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que les transferències de crèdit és
una de les modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses de l’entitat
local i els seus organismes autònoms.
2.
L’article 40.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril enuncia que la transferència de crèdit és la
modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la quantitat del mateix,
s’imputa total o parcialment el crèdit d’una aplicació pressupostària a altres aplicacions
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
3.
L’article 40.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.1 del TRLRHL estableixen que
les bases d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les transferències de crèdit i
l’òrgan competent per autoritzar-les.
4.
L’article 40.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.2 del TRLRHL disposen que,
en tot cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa serà
competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal.

5.
L’article 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.4 del TRLRHL estableixen que
les transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint les mateixes
normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que l’aprovació del pressupost. Així
com la normativa sobre el règim de recursos contenciosos administratius contra els
pressupostos de l’entitat.
6.
L’article 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 180 del TRLRHL estableixen les
següents limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
b. No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb expedients de
suplements de crèdit o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, i als
crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos de
pressupostos tancats.
c. No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències han estat
objecte de minoració, excepte quan afecten a crèdits de personal.
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin a programes
d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de transferències
motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
7.
L’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
disposa que l’acord per a l’aprovació s’adoptarà per majoria simple del membres presents.
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 03/2017 per mitjà de transferències
de crèdit, que s'exposarà 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
aplicacions pressupostàries que s'han indicat.
La proposta es passa a votació, i és aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
2.- ACORD D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS, EXERCICI 2018
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es
relacionaran, 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 una proposta d’ordenances fiscals basades en els models
tipus d’ordenances redactades per BASE - Gestió d’Ingressos Locals.
El Ple, per unanimitat dels membres de la Corporació S’ACORDA:

PRIMER .- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal número OR/M-01:
Ordenança fiscal número OR/M-02:
Ordenança fiscal número OR/M-03:
mecànica.
Ordenança fiscal número OR/M-04:
instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal número OR/M-05:
dels terrenys de naturalesa urbana.

Reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
Reguladora

de

l’impost

sobre

construccions,

Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor

SEGON.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal número OR/M-06:

Reguladora de les contribucions especials.

TERCER.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es
relacionen:
Ordenança fiscal número OR/M-07:
Reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis
de subministrament.
QUART.- Utilitzar íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, i publicat
en el BOPT, número 177 de data 13 de setembre de 2017, pel que fa a les següents:
Ordenança fiscal número OR/M-01:
Ordenança fiscal número OR/M-02:
Ordenança fiscal número OR/M-03:
mecànica.
Ordenança fiscal número OR/M-04:
instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal número OR/M-06:

Reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
Reguladora

de

l’impost

sobre

construccions,

Reguladora de les contribucions especials.

I, utilitzar íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, i publicat en el
BOPT, número 183 de data 26 de setembre de 2016, pel que fa a les següents:
Ordenança fiscal número OR/M-05:
dels terrenys de naturalesa urbana.

Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor

Ordenança fiscal número OR/M-07:
Reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis
de subministrament.
CINQUÉ.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals relacionades en el punt
anterior, que s’hi annexen s’han 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.
SISÉ.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més, l’annex del model tipus que contindrà
tots els elements necessaris per a la determinació de l’obligació tributària i altres elements
d’ordenació potestativa (elements substantius i formals dels beneficis fiscals), així com la
regulació de les bonificacions potestatives acordades per l’Ajuntament, 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.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL, EXERCICI 2018.
ANTECEDENTS
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018.
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 els articles 11 i ss. de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, S’ACORDA:

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2018, d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit
per capítols el qual, resumit per capítols, és el següent:
ESTAT DE LES DESPESES
CAPITOLS

DENOMINACIÓ

ESTAT DELS INGRESSOS
EUROS

CAPITOLS

A) OPERACIONS CORRENTS

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS CORRENTS

I

Despeses de personal

172.800,00 €

I

Impostos directes

II

Despeses béns corrents i serveis

212.300,00 €

II

Impostos indirectes

III

Despeses financeres

1.000,00 €

III

Taxes i altres ingressos

88.050,00 €

IV

Transferències corrents

39.250,00 €

IV

Transferències corrents

153.950,00 €

V

Ingressos patrimonials

13.100,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI

Inversions reals

181.000,00 €
6.000,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
321.750,00 €

VI

Alineació d’inversions reals

-

€

VII

Transferències de capital

-

€

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

-

€

VIII

Actius finencers

-

€

IX

Passius financers

-

€

IX

Passius financers

-

€

TOTAL PRESSUPOST DE DESSPESES

747.100,00 €

305.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

747.100,00 €

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, per import de 801.384,59.-€ d’acord amb el següent detall:

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Despesa no
financera
172.800,00
212.300,00
1.000,00
39.250,00
0,00
321.750,00
0,00
747.100,00

Regla despesa liquidació 2017
Regla despesa pressupost 2018
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi
finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

3. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.

455.628,80
401.344,21
54.284,59
62.420,95

54.284,59
801.384,59

4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. 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.
6. 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.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta feta per l’alcaldia.

4.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE, TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS
3r i 4t TRIMESTRE EXERCICI 2017.
L’Alcaldessa informa del tancament dels següents padrons fiscals, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 3r TRIMESTRE 2017.

Import: 10.841,25.-€, amb 245 documents cobratoris.
2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 4t TRIMESTRE 2017.

Import: 10.841,25.-€, amb 245 documents cobratoris.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació s’aprova la proposta efectuada.

5.- MOCIÓ REFERENT ALS DARRERS FETS SUCCEÏTS A CATALUNYA.
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar
una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones

per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en
greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de
lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui,
per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al
món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti
les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de
reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice
d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar,
crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen
dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Passanant i Belltall, ACORDA per unanimitat dels
seus membres,
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana,
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a
decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al

Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

Sense cap més pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre
de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 10.20 hores.

