Passanant, 7 de desembre de 2011.
Sessió Ordinària
Número 11/2011

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de l’Il·lma. 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.
- Mireria 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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ
DE DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2011.
Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia en la convocatòria de la
sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir.
La regidora Roset diu que no pot aprovar-la perquè, manca en el punt 6 un comentari que va
fer el regidor Torres.
L’alcaldessa pasa el punt a votació, i es aprovada per quatre vots a favor i el vot en contra de
la regidora sra. Roset.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 28 D’AGOST DE 2011 AL
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2011.
El Secretari informa de la relació dels decrets dictats per l’alcaldia des del passat dia 28
d’agost de 2011 fins el dia 30 de novembre de 2011.
És dóna compte dels decrets 92/2011 al 143/2011
Els regidors/es es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS DE JULIOL, AGOST,
SETEMBRE I OCTUBRE 2011, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS
MATEIXOS MESOS.
L’alcaldessa informa de les factures comptabilitzades durant els mesos de juliol, agost,
setembre i octubre de 2011, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjunta relació en la documentació, i segons la mateixa es desprèn:

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

9.587,81.-€
1446
1493
18.041,70.-€
1373
1488
39.682,59.-€
1372
1439

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

21.965,35.-€
1592
1647
21.902,68.-€
1505
1640
12.442,08.-€
1519
1569

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

29.599,31.-€
1669
1855
51.855,12.-€
1649
1899
194.937,47.-€
1667
1832

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

8.948,99.-€
2012
2065
16.512,43.-€
1903
2067
87.314,81.-€
1905
2060

Els regidors/es es donen per informats.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL, EXERCICI 2012.
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
2012.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar per al proper exercici 2012 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 PÚBLICS

600
503
500
501
960

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

100

TAXES I PREUS PÚBLICS

010

IAE

800

SUBMINIST. D'AIGUA

100

TAXES I PREUS PÚBLICS

100

TAXES I PREUS PÚBLICS

800

SUBMINIST. D'AIGUA

Període
01/01/2012
31/03/2012
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
01/04/2012
30/06/2012
Anual
01/01/2012
30/06/2012
01/07/2012
30/09/2012
01/10/2012
31/12/2012
01/07/2012
31/12/2012

Període de
voluntària
30/01/2012-30/03/2012
31/03/2012-31/05/2012
31/03/2012-31/05/2012
28/04/2012-29/06/2012
28/04/2012-29/06/2012
28/04/2012-29/06/2012
31/03/2012-31/05/2012
28/07/2012-28/09/2012
28/07/2012-28/09/2012
30/09/2012-30/11/2012
31/10/2012-31/12/2012
28/12/2012-28/02/2013

Segon.- Comunicar el present acord a BASE – Gestió d’Ingressos Locals.
L’alcaldessa, sense que cap regidor tingui rés a dir, pasa el punt a votació, i es aprovada per
unanimitat dels membres.

5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, N. 3/2011.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’alcaldia de data 29 de novembre de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar
l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o
majors ingressos i generació de crèdits, del pressupost vigent de la corporació, amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
150-22120 Subministraments edificis de serveis
150-46501 Conveni C.C. serveis urbanístics
155-21002 Reparació i manteniment de vies publiques
161-21311 Reparacions electriques instal·lacions d'aigua
161-21400 Reparacions vehicles servei d'aigua
161-22121 Subministrament vehicle servei d'aigua
162-46502 Conveni C.C. recollida escombreries
912-23000 Assitencies a plens i comissions
912-23100 Trasllats de càrrecs electes
920-16000 Seguretat social administracio
920-22601 Atencions protocolaries
920-23120 Trasllats del personal
934-22708 Conveni BASE servei recaptacio
920-22604 Despeses jurídiques i naturals
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

2/ Crèdits extraordinaris:

Consignació inicial

Proposta d'increment

8.000,00 €
6.500,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
24.000,00 €
4.000,00 €
750,00 €
13.500,00 €
3.000,00 €
1.250,00 €
6.500,00 €
500,00 €
74.500,00 €

3.000,00 €
3.500,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €

Consignació definitiva

11.000,00 €
10.000,00 €
4.000,00 €
7.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
26.000,00 €
7.000,00 €
2.250,00 €
17.500,00 €
5.000,00 €
2.750,00 €
8.500,00 €
1.500,00 €
33.500,00 € 108.000,00 €

PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
330-61905
Reformes locals culturals
330-62501
Mobiliari locals culturals
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

IMPORT
9.000,00 €
4.500,00 €
13.500,00 €

Total altes crèdits :

47.000.-€

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
PARTIDES D'INGRESSOS
PARTIDA
CONCEPTE
290
Impost sobre construccions, instal·lacio..
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Consignació inicial

Proposta d'increment

Consignació definitiva

100.000,00 € 47.000,00 € 147.000,00 €
100.000,00 € 47.000,00 € 147.000,00 €

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 0.-€.
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

Import

Total finançament :
3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.

47.000.-€

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 refós 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-ne 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 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’article 19.3
del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general
d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
Per tot això, PROPOSO al Ple:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 3/2011, per
import de 47.000.-€, que cal finançar mitjançant nous o majors ingressos del pressupost
vigent de la corporació.
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 regidora Roset pregunta perquè es modifica augmentant el crèdit, no es podria reduir
despeses? No entén perquè s’han de pujar partides com assistències, atencions
protocol·làries, trasllats o seguretat social. Cal intentar no augmentar despeses.
L’alcaldessa li explica que la corporació tenia pendent de pagament assistències dels
anteriors regidors, i també se li explica que en el cas de la seguretat social, s’havia fet el

càlcul sobre les retribucions dels treballadors i resulta que les bases de cotització es realitzen
sobre els salaris abans de la reducció econòmica que es va dur a terme per Llei l’any 2010.
Tanmateix cal entendre que l’augment de partides no representa en si un augment de la
despesa, ja que hi han partides que segurament no s’esgotaran.
L’alcaldessa pasa el punt a votació, i es aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la
regidora sra. Roset.

6.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Torres, comenta que la Creu de Terme de Belltall, segons dades que li consten a
la documentació, calia fer-li un tractament de conservació cada certs anys. S’ha fet aquest
tema de conservació?
L’alcaldessa, pregunta al secretari si sap alguna cosa d’aquest tema.
El secretari respon que creu que cada deu anys es tenia que dur a terme un tractament per
conservar la pedra. No s’ha fet rés.
L’alcaldessa diu que ja es posaran en contacte en persones enteses en el tema i que miraran
de donar-li solució.
La regidora Roset diu que cal fer alguna cosa amb el tema dels gats a Belltall, sobretot
perquè la plaça de les capelles, lloc ha on i juguen nens, sempre hi ha defecacions de gats.
L’alcaldessa, li respon que cal una conscienciació de la gent de Belltall, però que tot i això, de
cara a l’any vinent es mirarà de trobar-hi alguna solució.

Sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20.15 hores.

