Passanant, 7 de setembre de 2015.
Sessió ordinària
Número 07/2015

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.
Rosa Verdura de Juan
Joanna Jareño i Mendieta.
Excusa la seva presència per motius personals la regidora 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 09.30 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 22 DE JUNY DE 2015 I, ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2015.
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 de la sessió extraordinària de la Corporació, del passat dia 22 de juny de
2015.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres presents en el Ple de la Corporació.
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 de la sessió extraordinària del passat dia 2 de setembre de 2015.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres presents en el Ple de la Corporació.

2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2015
AL 28 D’AGOST DE 2015.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 21 de
febrer de 2015 al 28 d’agost de 2015.
És dóna compte dels decrets 08/2015 al 92/2015
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES DELS MESOS DE GENER A JULIOL
2015, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS MESOS.
L’Alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant dels mesos de gener a juliol
de 2015, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:
MES DE GENER
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

2.406,01.-€
47
159
8.901,51.-€
3
45
1.010,22.-€
5
23

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

4.949,74.-€
153
162
22.553,59.-€
53
1423
16.985,59.-€
61
1414

MES DE MARÇ
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments

12.286,99.-€
216
1522
39.811,10.-€
164
1461

Total
P-MP
Entre assentaments

8.550,94.-€
183
1430

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

7.716,13.-€
333
1528
19.886,02.-€
249
1527
15.869,13.-€
259
1523

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

5.888,93.-€
339
1553
14.925,47.-€
356
1668
21.312,05.-€
357
1665

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

202,29.-€
1615
1704
30.480,86.-€
1554
1701
1.727,09.-€
1555
1697

MES DE JULIOL
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments
Sense res a dir, els regidors es donen per informats.

7.654,99.-€
1734
1883
47.327,44.-€
1705
1904
6.231,95.-€
1757
1866

4.- APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A DOMICILI, 1R.
SEMESTRE 2015, PADRÓ FESTES LOCALS 2015, PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE
ACTVITATS ECONÒMIQUES 2015 I, PADRÓ TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS 3r.
TRIMESTRE 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, 1r. SEMESTRE 2015.

Import: 18.523,83.-€, amb 253 documents cobratoris.
2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 3r TRIMESTRE 2015.

Import: 10.428,75.-€, amb 242 documents cobratoris.
3r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

FESTES LOCALS 2015.

Import: 7.880,00.-€, amb 170 documents cobratoris.
4t. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2015.

Import: 30.435,94.-€, amb 3 documents cobratoris.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres presents en el Ple de la Corporació.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2016.
Vist que abans del proper 30 de setembre s’ha de comunicar, a la Delegació Territorial
d’Empresa i Ocupació a Tarragona, la proposta de festes locals per l’exercici 2016,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar el calendari de festes locals 2016 de la següent manera:
Passanant, Glorieta, La Sala de Comalats i La Pobla de Ferran
12 de maig (festa de la Mare de Déu)
20 d’agost (festa major)

Belltall,
13 d’agost (festa major)
01 d’octubre (festa del Sagrat Cor)

Segon.- Comunicar el resultat als Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

6.- ADHESIÓ A LA TARIFA SIMPLIFICADA DE LA SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I
EDITORS.
En data 10 d’agost de 2015, i registre geenral d’entrada de documents, número 590, es
presenta per part de la Societat General d’Autors i Editors, en el març del conveni signat l’any
2001 entre ACM, la FMC i SGAE i els nous acords adoptats entre aquests, la tarifa plana
SGAE per a municipis de menys de 3.000 habitants.
Aquesta tarifa plana anual, comporta grans avantatges per la corporació, ja que a traves
d’una quota fixa anual, l’ajuntament pot organitzar tots els actes gratuïts tant sols comunican
amb un termini no superior al trenta dies les activitats realitzades.
Per això, el Ple de la Corporació, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’adhesió de l’Ajuntament de Passanant i Belltall a la tarifa simplificada de
la Societat General d’Autors i Editors, amb la fórmula pagament únic abans de l’1 de maig de
l’exercici pressupostari.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa, a signar tota aquella documentació necessaria per fer efectiu
aquest acord.
Tercer.- Notificar el present acord al SGAE, mitjançant document d’adhessió opcional a la
tarifa simplificada i certiifcat de l’acord.
La proposta és aprovada de manera íntegra per la totalitat dels membres del Ple de la
Corporació.

7.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2014.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, 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 2014 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 24 de juliol
de 2015. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 173,
de data 27 de juliol de 2015, 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 2014, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.142.905,52.-€, un passiu de
3.142.905,52.-€ i un resultat de l’exercici amb un benefici de 32.417,35.-€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de 32.417,35.€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
334.055,59.-€, unes obligacions pendents de pagament de 184.113,73.-€, uns romanents
totals de 156.034,29.-€ i un resultat pressupostari ajustat positiu de 55.737,69.-€.
- 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 fi d’exercici de la pròpia entitat local.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres presents en el Ple de la Corporació.

8.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya
que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució
Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol
de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de
1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En
virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i
de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del
dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris
no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus
interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens
locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret
110/1996.
Tenint en compte que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va constituir
formalment l’Associació de Municipis per la Independència i es van aprovar els seus estatuts, i
vist el contingut dels mateixos,

PROPOSO el Ple municipal l’adopció dels següents acord:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data
14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcaldessa per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb
totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
La proposta és aprovada per unaimitat dels membres del Ple de la Corporació.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2015.
Expedient número 3/2015, 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 31 d’agost de 2015 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 31 d’agost de 2015, ha proposat les partides i els imports que s’han de
modificar.
3. El secretari interventor ha 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 TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que
formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tot això, PROPOSO al Ple:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 3/2015, per
import de 47.800.-€, que cal finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria del pressupost
vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
PARTIDES DE DESPESES
Consignació inicial
PARTIDA
CONCEPTE
1532-60900 Millora del mur de l'entorn de l'Abadia de 15.085,00 €
171-21000 Parcs i jardins
2.000,00 €
Combustibles
i
carburants.
Consultoris
312-22103
1.000,00 €
231-48000 A families i institucions sense anim de lucre
200,00 €
330-61900 Arranjament de Locals Culturals
31.000,00 €
920-21600 Reparació equips processos informacio
1.000,00 €
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
50.285,00 €

Proposta d'increment

10.000,00 €

2.000,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €
10.000,00 €

1.500,00 €
27.000,00 €

Consignació definitiva

25.085,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
2.700,00 €
41.000,00 €
2.500,00 €
77.285,00 €

2/ Crèdits extraordinaris:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
454-21001
Reparacions i manteniments camins municipals
151-352
Interessos demora
312-62301
Maquinaria, instal·lacions i utillatge. Desfibriladors
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
15.000,00 €
1.500,00 €
4.300,00 €
20.800,00 €

Total altes crèdits :

47.800.-€

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
PARTIDES D'INGRESSOS
PARTIDA

CONCEPTE

Consignació inicial

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

-

€

Proposta d'increment Consignació definitiva

-

€

-

€

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

47.800.-€.

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

Total finançament :

Import

47.800.-€

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 unanimitat dels membres presents en el Ple de la Corporació.

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 09.46 hores.

