Passanant, 14 de desembre de 2010.
Sessió Ordinària
Número 06/2010

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, els membres de la Corporació, sota la
presidència de l’Il·lm. Sr. Albert Bagué i Salcedo, Alcalde de la Corporació i amb l’assistència
de:
Francesc Miró i Miró.
Josep Maria Prats i Domènech.
Josep Maria Miró i Amenos.
Excusa la seva assistència per motius personals el regidor Josep Espinach i Briansó.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 20.02 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTES DE LES SESSIONS, ORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2010, I EXTRAORDINÀRIA DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2010.
A petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de setembre de
2010.
Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per unanimitat dels membres de la
corporació.
Seguidament i a petició de l’Alcalde, el secretari llegeix l’acta de la sessió extraordinària del
dia 2 de novembre de 2010.
Un cop llegida es passa a votació, i es aprovada per unanimitat dels membres de la
corporació.
2.- INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DEL DIA 28 D’AGOST DE 2010 AL
DIA 3 DE DESEMBRE DE 2010.
El Secretari informa dels decrets dictats per l’Alcaldia des del passat dia 28 d’agost de
2010 fins el dia 3 de desembre de 2010.
És dóna compte dels decrets 111/2010 al 154/2010
Els membres del Ple de la Corporació es donen per informats.

3.- INFORMACIÓ, DE LES FACTURES REBUDES ELS MESOS D’AGOST, SETEMBRE
i OCTUBRE 2010, I ELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT ELS MATEIXOS
MESOS.

L’Alcalde informa de les factures comptabilitzades durant els mesos d’agost, setembre i
octubre de 2010, i dels pagaments realitzats els mateixos mesos.
S’adjuntat relació en la documentació subministrada als Regidors, i segons la mateixa es
despren:
MES D’AGOST
Total
ADO
Entre assentaments
Total
ADOP-MP
Entre assentaments
Total
P-MP
Entre assentaments

55.179,94.-€
1556
1593
66.610,34.-€
1439
1626
110.171,94.-€
1441
1577

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

3.881,30.-€
1729
1742
35.089,85.-€
1628
1780
58.501,76.-€
1212
1752

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

12.019,74.-€
1940
1965
18.251,00.-€
1820
1958
34.324,72.-€
1829
1937

Els Regidors es donen per informats de la relació de factures rebudes i dels pagaments
realitzats durant aquests mesos.

4.- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI,
2N. SEMESTRE 2010.
L’Alcalde informa del tancament del padró de subministrament d’aigua,potable a domicili, 2n.
semestre de 2010, i PROPOSA:
Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
- SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A DOMICILI, 2N. SEMESTRE 2010.
Import: 18.027,34.-€, amb 251 documents cobratoris.
Per unanimitat dels membres del Ple de la corporació, s’aprova la proposta efectuada per
l’Alcaldia.
5.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL EXERCICI 2011.
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
2011.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar per al proper exercici 2011 el següent calendari fiscal, amb els següents
periòdes 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

Periòde
01/01/2011
31/03/2011
anual
anual
anual
anual
anual
01/04/2011
30/06/2011
anual
01/01/2011
30/06/2011
01/07/2011
30/09/2011
01/10/2011
31/12/2011
01/07/2011
31/12/2011

Periòde de
voluntaria
31/01/2011-31/03/2011
31/03/2011-31/05/2011
31/03/2011-31/05/2011
29/04/2011-29/06/2011
29/04/2011-29/06/2011
29/04/2011-29/06/2011
31/03/2011-31/05/2011
29/07/2011-29/09/2011
29/07/2011-29/09/2011
30/09/2011-30/11/2011
31/10/2011-31/12/2011
29/12/2011-29/02/2012

Segon.- Comunicar el present acord a BASE – Gestió d’Ingressos Locals.
Per unanimitat dels membres del Ple de la corporació, s’aprova la proposta de l’Alcaldia de
manera íntegra.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI 2011.
Aquest Ajuntament pretén aprovar les ordenances fiscals reguladores de Taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
(OR/M-12), 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.
També es preten modificar l’ordenança fiscal reguladora del servei de recollida, transport i
tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11).
En data 2 de novembre de 2010 es va adoptar l’acord d’aprovació inicial i es va obrir termini
d’informació pública durant el qual, i en data 16 de novembre i registre general d’entrada de
documents, número 930, REDTEL, Asociación de operadores de telecomunicaciones, va
presentar les següents al.legacions:
a) Disconformitat de la tributació de les operadores de telefonia mòbil amb el que estableixen
les Directives de la U.E. 2002/19, 2002/20 i 2002/21.
b) Es tracta d’una nova càrrega fiscal que ja està gravada per la via d’un altre tríbut, l’I.A.E.
c) Les empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil ja estan gravades per l’Estat per
la utilització del domini públic (espectre radioelèctric)mitjançant la figura de la taxa per
reserva del domini públic radioelèctric,regulat per la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General
de Telecomunicacions.
d) Manca d’adequació de la tributació establerta per l’Ordenança municipal al que estableix
l’art. 24.1 del TRLRHL.
Les quals han estat degudament informades pel secretari interventor, desprenent-se d’aquest
informe:
- Respecte de l’interès legítim de REDTEL i respecte de la representació que ostenta:
Com a qüestió prèvia a la resolució de les al.legacions presentades, cal incidir en l’aspecte
de la legitimació que ostenta REDTEL per a presentar les mateixes. L’art. 18 del TRLRHL
regula la condició d’interessats als efectes de reclamar contra els acords provisionals de les
ordenances fiscals.

L’apartat a) de l’esmentat article estableix que tindran la condició d’interessats els «que
tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos». Tot i que el Tribunal
Suprem s’ha manifestat amb caràcter ampli per que fa al concepte d“interés directo”, d’acord
amb les Sentencies de 19 de novembre de 1993 (1993/8451), 8 de abril de 1994
(RJ1994\3016) i 28 de gener de 1999 (RJ 1999/571), cal acreditar encara que sigui
mínimament aquest interés directe cosa que no consta hagi fet REDTEL mitjançant l’escrit
d’al.legacions presentat davant l’ajuntament, on es limita a questionar l’ordenança aprovada
provisionalment.
D’altra banda, l’apartat b) d’aquest article indica que també estan legitimitats per a ser
considerats interessats “los colegios profesionales, cámaras oficiales, asociaciones y demás
entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o
vecinales, cuando actuen en defensa de los que les son propios”. En aquest sentit REDTEL
no acredita ni la seva legal constitució, ni les finalitats de l’associació, ni tampoc que actua en
representació de les empreses sotmeses a tributació.
Per tant, de la documentació aportada no es pot desprendre la seva condició d’interessat i
per tant no es pot acreditar la seva legitimació per a reclamar contra l’ordenança fiscal
aprovada provisionalment.
- Pel que fa a la disconformitat de la tributació de les operadores de telefonia mòbil
amb el que estableixen les Directives de la U.E. 2002/19, 2002/20 i 2002/21.
En aquest sentit, cal indicar que les Directives son normes de dret comunitari que obliguen
amb caràcter general a tots els estats, i formen part de l’ordenament intern un cop s’hagin
trasposat a la normativa del propi estat. Per tant, si REDTEL invoca normes comunitàries té
que acreditar en quines normes s’han trasposat les mateixes, i quina normativa interna
s’infringeix. D’altra banda, com es veurà a continuació l’ordenança aprovada no infringeix cap
norma tributària estatal ni tampoc el TRLRHL que és la norma que regula l’establiment de
taxes en l’àmbit local.
- S’al.lega que es tracta d’una nova càrrega fiscal que ja està gravada per la via d’un
altre tríbut, l’I.A.E, i també que les empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil
ja estan gravades per l’Estat per la utilització del domini públic (espectre radioelèctric)
mitjançant la figura de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric, regulat per la
Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
Al respecte cal indicar que el fet imposable de la taxa, tal com indica el seu art. 2, és el
gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzin el domini
públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil.
Res té a veure amb aquest, el fet imposable de l’I.A.E. el qual grava el mer exercici, en
territori nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en un

local determinat i estiguin o no especificades a les tarifes de l’impost, ni tampoc amb el fet
imposable de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric, regulat per la Llei 32/2003, el
qual està constituït per la reserva para uso privativo de cualquier frecuencia del dominio
público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades, per la qual cosa no es
pot invocar en cap cas una doble imposició, sinó que en qualsevol cas es tracta d’una
activitat que està gravada per diversos tributs, com succeeix en la majoria de subjectes
passius que estan sotmesos als tributs locals, autonòmics o estatals en funció de si es dona
o no el fet imposable dels mateixos.
- Pel que fa a la manca d’adequació de la tributació establerta per l’Ordenança
municipal al que estableix l’art. 24.1 del TRLRHL, cal indicar el següent:
Les empreses prestadores del servei de telefonia mòbil són explotadores de serveis d’interès
general i al mateix temps precisen de la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic municipal, imprescindible per la prestació d’una part dels seus serveis.
No obstant la concurrència d’aquestes condicions, i malgrat l’aplicació general del règim
tributari establert a l’article 24 del TRHL a les empreses que operen en el sector de
telecomunicacions, reconegut pel Tribunal Suprem en sentencia del 18 de juliol de 2007
dictada en interès de la llei, en els serveis de telefonia mòbil no és aplicable el règim especial
de quantificació de la taxa previst a l’apartat c) de l’esmentat article 24 del TRHL.
Segurament han estat consideracions com la dificultat d’individualitzar territorialment els
serveis prestats mitjançant telefonia mòbil, o el criteri de què aquests serveis requereixen, a
més de l’aprofitament especial del domini públic local, utilitzar, en diferent mesura, l’espai
radioelèctric, les quals han portat al legislador a excloure del règim especial de quantificació
els serveis de telefonia mòbil.
Si bé, en la mesura que resulta evident que els serveis de telefonia mòbil precisen de la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, està clar que els
ajuntaments poden establir una taxa, l’import de la qual haurà de determinarse segons
l’establert a l’apartat 1 a) de l’article 24 del TRHL.
Així resulta de diversos pronunciaments jurisprudencials, entre ells la sentencia del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya de 26 de juny de 2008 i 9 d’octubre de2008, en la qual
expressament es nega que l’exclusió del règim especial de quantificació de la taxa de l’article
24.1.c) del TRHL dels serveis de telefonia mòbil signifiqui l’exclusió per als esmentats serveis
del règim general de quantificació de la taxa, quan efectivament es produeixi el seu fet
imposable i afecti al domini públic local, inclós el sòl, subsòl i vol. Aquesta taxa s’haurà
d’establir complint el previst a l’article 24.1.a) del TRHL i s’haurà d’aprovar una ordenança
fiscal amb els criteris i paràmetres que permetin definir el valor de mercat de la utilitat
derivada de l’aprofitament especial del domini públic municipal.

Per tant, si com s’acredita en l’informe econòmic redactat per l’ajuntament, les esmentades
companyies utilitzen el domini públic municipal en els dos supòsits que s’indiquen a
continuació:
a) Quan es telefona des d’un telèfon mòbil a un telèfon fix, o des d’un telèfon fix a un mòbil,
necessàriament s’utilitza la xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o vol de les vies
públiques municipals.
b) A les trucades entre dos telèfons mòbils, hi haurà diferents ocupacions del domini públic,
en funció de l’organització tècnica de les antenes i xarxes, establerta pels operadors de
telefonia mòbil. Ocupacions sempre imprescindibles per a la prestació del servei de telefonia
– fixa i mòbil- i en general d’alta intensitat.
és evident, per tant, que l’esmentada activitat pot ser objecte de gravàmen d’acord amb el
que estableix l’art. 24.1a) del TRLHL i es pot sotmetre a tributació a les empreses de
telefonia mòbil que facin ús del domini públic municipal. En aquest sentit no hi ha cap
contradicció amb l’art. 24.1 del TRLHL com argumenta REDTEL en les seves al.legacions.
L’exacció de les taxes requereix el seu establiment per acord d’imposició i d’aprovació de la
corresponent ordenança fiscal, que entrarà en vigor amb la seva publicació, com assenyalen
els articles 20 i 17 del TRLRHL.
A més, aquesta tributació ha de respectar el que estableix el TRLHL en el seu article 24.2,
referent a que l’import de la taxa no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible
del servei o activitat de que es tracti o en el seu defecte del valor de la prestació rebuda:
L’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL
2/2004 (en endavant TRHL) disposa que els acords d’establiment de taxes per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic hauran d’adoptar-se a la vista d’informes
tècnic-econòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat d’aquells.
L’article 24.1 a) del TRHL estableix que l’import de les taxes previstes per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local es fixarà, amb caràcter general,
prenent com a referència el valor que tindria al mercat la utilitat derivada de l’esmentada
utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini públic.
A l’apartat c) de l’esmentat article 24.1 del TRHL es preveu que quan es tracti de taxes per
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies
publiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part del veïnat, l’import d’aquelles
consistirà en l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en cada terme municipal les esmentades empreses.
Tots aquests tràmits i requisits es compleixen en l’ordenança aprovada per l’ajuntament.

El Tribunal Suprem en la seva recent Sentencia del Recurs de Casació 5082/2005, de data
16/02/2009, ha ratificat aquesta interpretació doctrinal, i entre altres coses alhora que ratifica
el contingut de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de data 30 de juny de 2005, per la qual es
declara ajustada a dret l’Ordenança Fiscal num. 24 de l’Ajuntament de Badalona, reguladora
de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo
del dominio público municipal a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros
en el término municipal de Badalona, estableix com a doctrina del T.S. els aspectes
següents:
“El problema es si la determinación de la tasa podría quedar sometida al régimen general
establecido en el art. 24.1.a) de la misma Ley.
Al respecto, debemos empezar por recordar que el art. 24.1.c) dice que "no se incluirán en
este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil"; pero el
tenor literal del precepto lo único que hace es excluir a las empresas de telefonía móvil de
uno de los regímenes posibles de determinación o cuantificación de la cuota de tasa: el
sistema especial del 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación, pero no esta
excluyendo la posibilidad de sujetar a los operadores de telefonía móvil a la tasa municipal
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. El importe de la
tasa en este régimen general del art. 24.1.a) de la L.H.L. se fijará tomando como referencia el
valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si
los bienes afectados no fuesen de dominio público. De no aplicarse el "régimen especial de
cuantificación" y a falta de una exención objetivamente justificada, establecida por el
legislador que introduce la tasa a favor de unos operadores determinados (los de telefonía
móvil), debe resultar de aplicación el régimen general del apartado a) del art. 24.1 de la
L.H.L. No podemos compartir el criterio de que la exclusión del régimen especial de
cuantificación de la tasa del art. 24.1.c) de la L.H.L. de los servicios de telefonía móvil
significa la exclusión para tales servicios del régimen general de cuantificación de la tasa
cuando efectivamente se produzca su hecho imponible y afecte al dominio público local,
incluido el suelo, subsuelo y vuelo. De la Ley no resulta una exclusión del hecho
imponible de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local para la
prestación de los servicios de telefonía móvil. Si tanto los operadores de redes y servicios
de comunicaciones electrónicas disponibles al público como los operadores de telefonía
móvil son operadores de comunicaciones electrónicas a efectos de los arts. 5 a 8 de la Ley
32/2003, General de Telecomunicaciones, y del contenido del Real Decreto 424/2005, y el
régimen del art. 24.1.c) es un régimen "especial" respecto del "régimen general" del art.
24.1.a), deben incluirse en este régimen general a los operadores expresamente excluidos
del régimen especial. De lo contrario se estaría haciendo una distinción entre operadores de
comunicaciones electrónicas (los de telefonía móvil y el resto) que podría ser contraria al
principio de igualdad tributaria previsto en el art. 3.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria,
y en el art. 14, en relación con el art. 31.1, ambos de la Constitución, principio de igualdad
que ha sido defendida por este Tribunal Supremo, en materia de tributos locales, en
sentencias de 30 de abril de 2001 y 21 de noviembre de 2006.”

Per tots aquests antecedents i fonaments de dret,
PROPOSO al Ple de la Corporació
Primer.- Desestimar totalment les al·legacions presentades per REDTEL, Asociación de
operadores de Telecomunicaciones, en base a l’informe del secretari-interventor i els
antecedents i fonaments de dret esmentats, de tal manera que:
Primera.- Amb la documentació tramesa no s’acredita la condició d’interessat de
REDTEL i per tant no es pot acreditar la seva legitimació per a reclamar contra l’ordenança
fiscal aprovada provisionalment, per la qual cosa s’escau requerir que s’acrediti aquest
extrem amb caràcter previ a la resolució de les al.legacions.
Segona.- Pel que fa al fons de les al.legacions plantejades s’escau la seva
desestimació en base als antecedents i fonaments de dret plantejats en l’informe de
secretaria intervenció.
Segon.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals reguladores de la Taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
(OR/M-12).
Tercer.- Aprovar definitivament la modificació del l’ordenança fiscal reguladora del servei de
recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11),.
Quart.- Notificar aquest acord a tots els que han presentat al·legacions amb el corresponent peu
de recursos.
Cinqué.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals, de nova imposició
reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil (OR/M-12), i la modificació de l’ordenança reguladora
del servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11), al Butlletí
Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Sisé.- Adherir-se al model tipus d’ordenança fiscal de BASE-Diputació de Tarragona, publicada
en el BOPT número 244, de data 23 d’octubre de 2010.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ, PER
L’EXERCICI 2011.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2011.

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 3, 19 i 22 de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, S’ACORDA, per tres vots a favor, i l’abstenció del regidor Josep Maria Prats:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2011, el qual, resumit per
capítols, és el següent:
ES TAT DE LES D ESPE SES
C APITO LS

D ENO MIN ACIÓ

ESTAT D ELS INGR ESSO S
EU ROS

CAP ITOLS

DEN OM INAC IÓ

A) O PER ACIO NS C OR REN TS
I

Despeses de personal

173.200,00 €

II

Despeses béns corrents i serveis

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

I

Im postos directes

132.000,00 €

164.950,00 €

II

Im postos indirectes

100.000,00 €

6.150,00 €

III

Taxes i altres ingressos

73.400,00 €

37.200,00 €

IV

Transferències corrents

196.950,00 €

V

Ingressos patrim onials

VI

A lineació d’inversions reals

B) OPE RAC ION S DE CAPITAL
VI

Inversions reals

VII

Transferències de capital

-

€

V II

Transferències de capital

Actius financers

-

€

V III

A ctius finencers

IX

Passius financers

13.050,00 €

B) O PER ACIO NS D E C APITAL
350.810,00 €

VIII

TOTAL PRES SUP OST D E DE SSPE SES

EUR OS

A ) OP ERA CION S C ORR ENTS

8.250,00 €
740.560,00 €

IX

P assius financers

TOTAL P RESS UPO ST D’INGR ESS OS

-

€

280.525,00 €
-

€

-

€

795.925,00 €

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.
8.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I INSCRIPCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE
PROTECCIÓ DE DADES DELS FITXERS DE DADES PERSONALS D’AQUESTA
CORPORACIÓ.
Atès que cal crear els fitxers necessaris per tal que l’Ajuntament de Passanant i Belltall
compleixi amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD).
Atès l’article 52.1 del Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades, aprovat per Reial
Decret 1720/2007, el qual estableix que la creació de fitxers de titularitat pública es pot fer
mitjançant una disposició general o bé a través d’un acord, amb el contingut que assenyala
l’article 54.1.
És per aquest motiu que l’Alcalde proposa al Ple municipal d’adopció del següent acord que
s’aprova per unanimitat dels membres del Ple de la corporació municipal i aproven els
següents punts:
Primer: Crear els fitxers de dades personals següents, el contingut dels quals consta a
l’annex:
1. Padró d’habitants
2. Registre d’entrada i sortida
3. Recursos humans i nòmines
4. Comptabilitat
5. Gestió fiscal i tributària
6. Cens d’animals
7. Llicències d’obres
8. Patrimoni alts càrrecs
9. Gestió consistorial i institucional
Segon: Publicar-ho al Butlletí oficial de la província de Tarragona i, posteriorment, notificarho a l’Agència Catalana de Protecció de Dades per a la seva inscripció al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya.

ANNEX
Apartat comú a tots els fitxers
Responsable del fitxer: Ajuntament de Passanant i Belltall

Unitat responsable: Secretaria
Adreça postal: Plaça Major, 1
43425 Passanat i Belltall
Adreça electrònica: secretaria@passanantibelltall.cat
Telèfon: 977892700
Fax: 977892791
Disposició general de creació dels fitxers: Acord de Ple

Apartats específics per a cada fitxer
1. Nom del fitxer: Padró d’habitants.
Descripció del tractament: Dades de les persones empadronades al municipi.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: Nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de les persones empadronades als habitatges del
municipi.
Tipificació: Padró d’habitants
2. Nom del fitxer: Registre d’entrada i sortida.
Descripció del tractament: Control i seguiment dels documents i notificacions que entren i
surten de l'Ajuntament.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió i control dels documents i notificacions que surten
de l'Ajuntament.
Tipificació: Registre de documents
3. Nom del fitxer: Recursos humans i nòmines
Descripció del tractament: Gestió dels departaments administratius, confecció de salaris i
declaracions d'IRPF.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper i informàtic.
Mesures de seguretat: Nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Confecció de salaris i declaracions d'IRPF.
Tipificació: Recursos humans.
4. Nom del fitxer: Comptabilitat.
Descripció del tractament: Gestió del pressupost i comptabilització de les despeses i
ingressos.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: Nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió del pressupost i comptabilització de les despeses i
ingressos.
Tipificació: Comptabilitat.

5. Nom del fitxer: Gestió fiscal i tributària
Descripció del tractament: Gestio i recaptació dels tributs municipals.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport infomàtic.
Mesures de seguretat: Nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Recaptació dels tributs municipals als quals està subjecte
el contribuent.
Tipificació: Tributs.
6. Nom del fitxer: Cens d’animals
Descripció del tractament: Gestió del registre d'animals domèstics del municipi.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió i control dels animals domèstics del municipi.
Tipificació: Animals domèstics.
7. Nom del fitxer: Llicències i permisos.
Descripció del tractament: Gestió de les llicències i permisos concedits.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: Nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió i control de les llicències i permisos.
Tipificació: Llicències i permisos.
8. Nom del fitxer: Declaració d’interessos dels membres electes.
Descripció del tractament: Dades dels béns patrimonials i possibles causes d’incompatibilitat
referides als regidors electes.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport paper.
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Declaració béns dels alts càrrecs.
Tipificació: Patrimoni alts càrrecs.
9. Nom del fitxer: Gestió consistorial i institucional
Descripció del tractament: Gestió administrativa de l'Ajuntament, disposició de l'agenda
institucional i de les adreces de correu electrònic.
Denominació del sistema d’informació o del tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: Nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió administrativa de l'Ajuntament, disposició de
l'agenda institucional i de les adreces de correu electrònic.
Tipificació: Gestió consistorial i institucional.

9.- APROVACIÓ, SI
TRESORERIA.

S’ESCAU,

DE LA CONCERTACIÓ

D’UNA PÒLISSA DE

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de novembre, s’inicia l’expedient per concertar una
operació de tresoreria o préstec a curt termini.
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments
ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per un
import màxim de 100.000.-€.
3. Atès que d’acord amb la norma establerta, la concertació amb una entitat o altra és facultat
discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que podrà fer-ho
directament, sense cap més condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat,
no discriminació i bona administració i economia de mitjans, i donat que aquesta corporació
tant sols té compte obert amb Caixa Tarragona, i aquesta ha donat les condicions financeres
següents:
Crèdit màxim autoritzat: 100.000.-€
Tipus d’interès i marge: Fix 5,50 / trimestral
Termini: 1 any
Comissió d’obertura: 0,75
Comissió de disposició: 0,15
Comissió de cancelació anticipada: 0
4. El secretari interventor ha emès els corresponents informes relatius a la procedència,
condicions i legalitat de l’operació que es concerta.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 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 atendre necessitats transitòries de
tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3. Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet l’oportuna adaptació i
previsió a les bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1 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, hi és d’aplicació l’article 4.1.l de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del
Sector Públic i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a
la preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat discrecional de
l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense

cap més condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i
bona administració i economia de mitjans.
4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova
operació, és del 28,92% i, per tant, supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici
anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 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, l’òrgan
competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament per majoria
simple dels membres presents.
Per tant, es proposa el següent, ACORD:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Catalunya
Caixa (Caixa Tarragona), per un import de 100.000.-€, que s’ha de cancel·lar en un termini
màxim de 1 any.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Caixa Tarragona, el qual s’adjunta
com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:
Crèdit màxim autoritzat: 100.000.-€
Tipus d’interès i marge: Fix 5,50 / trimestral
Termini: 1 any
Comissió d’obertura: 0,75
Comissió de disposició: 0,15
Comissió de cancelació anticipada: 0
3. El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt termini no
resta garantit específicament.
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del
mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
5. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat
en el tercer punt, amb l’entitat financera Catalunya Caixa (Caixa Tarragona).
La proposta es aprovada per unanimitat del membres del Ple de la Corporació.
10.- INFORME D’ALCALDIA DE LES ACTUACIONS DUTES A TERME DURANT EL
DARRER TRIMESTRE.
Durant aquests darrers mesos els membres d’aquesta corporació municipal, Alcaldia, serveis
tecnics, brigada municipal d’obres i serveis i personal administratiu de la nostra corporació
han continuat amb la seva tasca pel bon futur del municipi, realitzat un seguit de tramitacions,

reunions, sol·licituds, i visites amb diferents departaments de la Generalitat, la Diputació de
Tarragona i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Tanmateix, aquesta corporació, fruit del treball del personal municipal i de l’equip de govern
durant el transcurs d’aquest exercici, ha estat notificat del resultat de diferents treballs i
sol·licituds dutes a terme a diferents organismes les quals dotaran a l’ajuntament dels
recursos necessaris per poder tirar endavant nous projectes i necessitats del municipi.
Durant aquest trimestre i darrers mesos s’han iniciat diferents obres municipals.
1.- Durant aquest trimestre s’ha iniciat les obres dels “Nous dipòsits de distribució d’aigua, i
xarxa de subministrament en alta als nuclis de Passanant”. Aquesta obra inclosa dins les
prioritats municipals d’aquesta legislatura, preveu garantir aquest bé a tots els nuclis de
població del municipi. L’obra en aquests moments ha passat el seu equador, quedant
bàsicament per executar la construcció dels dipòsits, es preveu que entri en funcionament a
finals del proper mes de gener.
2.- També hem iniciat l’obra de l’àrea de lleure de la Font de la Sala, que dotarà aquest indret
d’un espai de repòs per a totes aquelles persones que visiten aquest nucli de població i que
els hi agrada la natura.
3.- Un altra de les obres iniciades, és la Nova àrea de lleure de la Font Voltada, amb la qual
es preten dotar el municipi d’un espai a l’aire lliure ha on poder fer àpats durant tot l’any.
Aquesta obra volem que entri plenament en servei abans del més de març.
4.- S’inicien també les obres d’Adequació del carrer principal de La Sala de Comalats.
Aquesta obra permetrà retirar el paviment asfàltic del carrer principal convertint-lo em un
carrer típic dels nuclis de població del nostre municipi amb formigó i bandes de pedra.
5.- També i dins aquest trimestre, vull destacar i felicitar a l’Associació de Veïns i Amics de
Belltall, els quals han complert vint anys des de la seva fundació, durant els quals han
treballat de manera decidida pel bon futur de Belltall i de tot el municipi. Vagi per tots ells
aquest agraïment com Alcalde del municipi.
De les sol·licituds realitzades per la corporació se’ns a atorgat definitivament les
següents subvencions:
1.- Del Departament de Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat de
Catalunya, quasi 55.000.-€ per l’adquisició d’un vehicle multifunció.
2.- Del Servei d’Ocupació de Catalunya, dues places de treball en Plans d’Ocupació per l’any
2011, que serviran per continuar dinamitzant el municipi i millorar els serveis de manteniment
dels nuclis de població principalment, per import de 14.000.-€.

3.- Del Servei Català de la Salut, una subvenció de quasi 2.000.-€, per l’adquisició de eines
mèdiques. A sol·licitud dels serveis mèdics locals, hem adquirit uns “Doplers” (un pel
consultori de Passanant i un altre pel consultori de Belltall), aparell per mirar el fluxe sanguini
venós i previndre possible amputacions en casos de persones diabètiques. Amb aquest nou
aparell, les persones del nostre municipi no caldrà que es desplacin als C.A.P.S., es per tant
una millora dels serveis que oferim a tots els nostres vilatans.

Es doncs per aquesta Alcaldia, i gracies el treball dels tècnics i treballadors municipals, un
nou èxit, haver pogut obtenir més de 70.000.-€ amb diferentes linees de subvenció, en els
moments en que es troba l’economia, i que serviran per poder millorar, encara més, el nostre
municipi.
Durant aquests darrers mesos, la corporació ha treballat amb la preparació de la
documentació necessaria per la sol·licitud de noves subvencions. També s’han
mantingut contactes personals o telefònics per millorar equipaments i infraestructures
municipals. En concret, s’ha sol·licitat o es sol·licitaran:
1.- S’ha sol·licitat al Departament de Governació i Administracions Públiques, de la
Generalitat de Catalunya, la subvenció per les retribucions dels càrrecs electes, de l’exercici
2011.
2.- S’han iniciat el treballs per sol·licitar a la Diputació de Tarragona, la subvenció del PEIM
manteniment, de l’exercici 2011.
3.- S’han iniciat els treballs per sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge, de la
Generalitat de Catalunya, una subvenció per l’adequació de l’enllumenat públic de
Passanant, 3ª. Fase (Tram de l’Avinguda Catalunya).
També s’estan portant a terme contactes i estudis per millorar la cobertura de telefonia mòbil
rural, la banda ampla rural i la senyal de recepció de la TDT, temes en que aquesta
corporació té un interès molt gran, per tal d’aconseguir estar dotats de tots els sistemes de
telecomunicacions actuals en les millors condicions.
8.- PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha cap.
L’Alcalde felicita les festes a tots els membres de la corporació i a tots els assistents a la Sala
de Plens.
Sense cap més pregunta a realitzar, per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
20,38 hores.

