Passanant, 21 de novembre de 2015.
Sessió extraordinària
Número 08/2015

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, 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.
No assisteix 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 09.01 hores.

1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE MESA ELECTORAL, ELECCIONS GENERALS A
CORTS 2015.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats
legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que es
constituirà el dia 20/12/2015, per a les eleccions convocades mitjançant Reial Decret
977/2015, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.
SECCIÓ:
MESA:

1
U

TITULARS:
PRESIDENT:
ROVIRA ARIBAU, MARIA DEL MAR
1r VOCAL:
MARIMON ROCA, AGUSTIN
2n VOCAL:
AMENOS TUDO, MONICA

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
TORRALBA NOVELLA, MARIA JESUS
DEL PRESIDENT:
PONT ROVIRA, EVA
DEL 1r VOCAL:
FERRERES BARBERA, EVARISTO
DEL 1r VOCAL:
LORO FARRAN, PERE
DEL 2n VOCAL:
FERRERES FLORIACH, FERRAN
DEL 2n VOCAL:
MIR CABILDO, MIQUEL

SECCIÓ: 1 - MESA: U
RESERVES ADDICIONALS:
DEL PRESIDENT: ROSET CHALER, MIREIA
DEL PRESIDENT: FIGUERAS MOREU, GUILLEM
DEL PRESIDENT: ROCA ARDERIU, JACINT
DEL PRESIDENT: PIELLA CROS, ANNA MARIA
DEL PRESIDENT: BERENGUER FABREGAT, JOSEPA
DEL PRESIDENT: GENE CORBELLA, PILAR
DEL PRESIDENT: GENE MIRO, MARIA
DEL 1r VOCAL: FABREGAT BENACH, SERGI
DEL 1r VOCAL: PONS MARIMON, JOAN
DEL 1r VOCAL: MIRO AMENOS, JOSEP MARIA
DEL 1r VOCAL: MOLET CASANOVAS, FRANCESCA
DEL 1r VOCAL: MARIMON AMENOS, JOSE MARIA

DEL 1r VOCAL: MARIMON MARIMON, MARIA DEL CARME
DEL 1r VOCAL: MIRO AMENOS, RICARDO
DEL 2n VOCAL: PONT ROVIRA, OLGA
DEL 2n VOCAL: SERRA NOGUES, MARIA LUISA
DEL 2n VOCAL: JALIL CABRERA, NELSON FERNANDO
DEL 2n VOCAL: BOU FARRERAS, JOSEP
DEL 2n VOCAL: BERENGUER GENE, GERARD
DEL 2n VOCAL: ROCA MINGUELL, ADRIÀ
DEL 2n VOCAL: RISTOL PONS, RAMON

Segon. Comunicar aquest Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu
del mateix.

2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2016.
ANTECEDENTS
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.
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 2016, 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

ESTAT DELS INGRESSOS

DENOMINACIÓ

EUROS

CAPITOLS

A) OPERACIONS CORRENTS

DENOMINACIÓ
A) OPERACIONS CORRENTS

I

Despeses de personal

151.100,00 €

I

Impostos directes

II

Despeses béns corrents i serveis

215.700,00 €

II

Impostos indirectes

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

Inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII
IX

III

Taxes i altres ingressos

87.150,00 €

IV

Transferències corrents

151.400,00 €

V

Ingressos patrimonials

VI

Alineació d’inversions reals
Transferències de capital

16.100,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Actius financers

-

€

VII

-

€

VIII

8.250,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESSPESES

5.000,00 €

6.850,00 €

448.600,00 €

Passius financers

179.000,00 €

36.250,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI

EUROS

866.750,00 €

IX

-

€

428.100,00 €

Actius finencers

-

€

Passius financers

-

€

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

866.750,00 €

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, per import de 968.217,04.-€, 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
151.100,00
215.700,00
6.850,00
36.250,00
0,00
448.600,00
0,00
858.500,00

Regla despesa liquidació 2015
Regla despesa pressupost 2016
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

459.423,40
349.706,36
109.717,04
122.845,59

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi
finançament

109.717,04

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

968.217,04

3. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
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.
S’prova, per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

3.- ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una
de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de
consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles
i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Passanant i Belltall té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció
de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en
un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un
20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. D’altra banda,
l’Ajuntament també vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la
preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic.

Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Passanant i Belltall fa seus els objectius de la Unió Europea per
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més
del 20 per cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible (PAES), un pla local per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Passanant i Belltall es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció
d’Energia Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte.
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització
d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora
territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant
assistència tècnica.
Tercer.- Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures d’adaptació
prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un ordre de prioritats.
Quart.- L’Ajuntament de Passanant i Belltall es compromet també a elaborar un informe
biennal per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes
que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Cinquè.- Facultar l'alcalde/alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Sisè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer possible les
tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al seu
temps ho comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes
del model establert).
Els membres del Ple de la Corporació, per unanimitat, aproven la proposta efectuada de
manera íntegra.

4.- APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS 4t.
TRIMESTRE 2015.
L’Alcaldessa informa del tancament del següent padró fiscal, i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 4t. TRIMESTRE 2015.

Import: 10.385,00.-€, amb 241 documents cobratoris.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM
DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERÀ I L’AJUNTAMENT PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROJECTE MILLORA, EMBELLIMENT I ARRANJAMENT D’ESPAIS I
EDIFICIS PÚBLICS DELS 22 MUNICIPIS DE LA CONCA DE BARBERÀ EN EL MARC DEL
PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 2015.
En data 10 de novembre de 2015, l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de
Barberà, ha proposat a aquest Corporació la signatura d’un conveni de col·laboració, per a la
realització del projecte de millora, embelliment i arranjament d’espais i edficis públics dels 22
municpis de la Conca de Barberà, en el marc del programa de treball i formació 2015.
Vist que aquesta col·laboració és beneficiosa pel conjunt del treball a la comarca i, a la
vegada beneficia al municipi amb el treball de les brigades que durant aquests darrers anys
han fet manteniments de pintura del mobiliari urbà del nostre municipi.
Donat que aquesta corporació, any rera any, ha sol·licitat la prestació d’aquests serveis amb
un molt bon resultat, i que ara serà necessari una implicació econòmica per part de la
Corporació per tal de poder prosseguir amb aquests plans d’ocupació comarcal que han
ajudat a moltes famílies.
Vista la proposta de conveni, amb el seu esborrany, que consta dins l’expedient,
PROPOSO:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i
l’Ajuntament de Passanant i Belltall, per a la realització del projecte de millora, embelliment i
arranjament d’espais i edficis públics dels 22 municpis de la Conca de Barberà, en el marc
del programa de treball i formació 2015.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa, tan àmpliament com en dret sigui necessari, a signar tota
aquella documentació per a fer ferm el present acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
La prosposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

Per ordre de la Presidència, i sense cap més punt a tractar, s’aixeca la sessió essent les
09.16 hores.

