Passanant, 15 de novembre de 2013.
Sessió extraordinària
Número 06/2013

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.
- Joaquim Torres i Martí.
- M. Teresa Jové i Meda.
No hi assisteix la regidora 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 10.05 hores.

1.- INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE SUBMINISTRAMENT
L’EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013, 2n. i 3r. TRIMESTRE.

DE

INFORMACIÓ

DE

L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de
subministrament, indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre de l’any, s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa
Ordre.
Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d'informació.
Abans de l'últim dia del mes següent a l’acabament de cada trimestre de l'any , s’haurà de
remetre la següent informació:
1. L'actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries ja tramitades i / o les previstes tramitar fins a final d'any, i de les previsions
d'ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general d' Comptabilitat d'Empreses o
les seves adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris.
2. Les obligacions enfront a tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades
pressupost.

3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d'acord amb les normes
del Sistema Europeu de Comptes.
4. L'actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d’estabilitat, de la
regla de despesa i del límit del deute.
5. Un resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre, dels
ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions.
Els estats d'execució, per al mateix període, dels ingressos i despeses, per a les entitats
subjectes al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o als seus adaptacions sectorials.
6. La situació dels compromisos de despeses plurianuals i l'execució de l'annex
d'inversions i el seu finançament.
7. L'informe trimestral, regulat en l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
8. Les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions de deute viva que
contindrà almenys informació relativa a:
a) Calendari i pressupost de tresoreria que contingui els seus cobraments i pagaments
mensuals per rúbriques incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria.
b) Previsió mensual d'ingressos.
c) Saldo de deute viu.
d) Impacte de les mesures d'estalvi i mesures d'ingressos previstes i calendari
previst d'impacte en pressupost.
e) Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
f) Calendari i quanties de necessitats d'endeutament.
g) Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant del exercici
corrent com dels anys anteriors.
h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.
9. Les dades d'execució previstes als apartats 1 i 2 de l'article 7, relatius a les unitats
integrants del sector Administracions Públiques de la comptabilitat nacional, així com el
nombre d'efectius referits a l'últim dia del trimestre anterior.

Així doncs, aquesta corporació va retre l’esmentada informació:
1r. Referent el 2n. trimestre de 2013, en data 2 de setembre de 2013, de la qual es despren:
a) No compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. (-76.218,74.-€)
b) Complexi amb la regla de la despesa. (38.925,16.-€)
2n. Referent el 3r. trimestre de 2013, en data 24 d’octubre de 2013, de la qual es despren:
a) Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. (8.395,70.-€)
b) Complexi amb la regla de la despesa. (10.134,66.-€)
De la qual cosa s’informa els Regidors de la Corporació, d’acord amb la normativa vigent.
Els regidors es donen per informats.

2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA, NÚM. 107/2013, DE 27 DE SETEMBRE, PEL
QUAL S’APROVA EL MARC PRESSUPOSTARI, 2014
D’acord amb la normativa vigent, la Corporació de Passanant i Belltall, estava obligada a
l’aprovació del marc pressupostari, 2014, abans del dia 3 d’octubre de 2013.
Donat que no hi havia previst cap Ple de la Corporació, i que la convocatòria d’un Ple
extraordinari comporta unes despeses per assistències, aquesta Alcaldia, per Decret número
107/2013 de data 27 de setembre, va resoldre la següent:
“1. ANTECEDENTS
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius
d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que
s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs pressupostaris
a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:
a)

els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions públiques.

b)
Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució
tendencial.
c)

Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i despeses.

Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment
abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc pressupostari prenent com a base el
pressupost liquidat de l’exercici n-1 i el pressupost aprovat de l’exercici n, elaborant una previsió per als exercicis
n+1, n+2 i n+3, juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la
seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.
Per tant, RESOLC:
1.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del pressupost en vigor (n+1, n+2 i n+3),
per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
3.- Ratificar aquesta resolució en el proper Ple de la Corporació que és celebri.”

Vist l’anterior PROPOSO:
1r. Aprovar i ratificar el decret d’alcaldia, número 107/2013 de data 27 de setembre, de
manera íntegra, relatiu al marc pressupostari, 2014.
2n. Incloure un certificat del present acord, dins l’expedient del marc pressupostari, 2014.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta feta per l’alcaldia,
de manera íntegra.

3.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS,
3r. i 4t TRIMESTRE DE 2013.
L’Alcaldessa informa del tancament dels padrons de taxes i preus públics agrupats, 3r. i 4t.
trimestre de 2013 i PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 3r. TRIMESTRE 2013.
Import: 10.428,75.-€, amb 242 documents cobratoris.

2n. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 4t. TRIMESTRE 2013.
Import: 10.428,75.-€, amb 242 documents cobratoris

La proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
REGISTRE ELECTRÒNIC
Relació de fets
1. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
defineix en el seu article 10.1 la seu electrònica com aquella adreça disponible per als
ciutadans, a traves de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual, gestió i
administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en
l'exercici de les seves competències; així mateix, l’esmenta’t article en el seu apartat 3
estableix que cada administració pública determinarà les condicions i instruments de
creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial,
responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i
interoperabilitat. En tot cas haurà de garantir-se la identificació del titular de la seu, així
com els mitjans per a formular queixes i suggeriments. En aquest marc normatiu, el
Consorci Administració Oberta de Catalunya va redactar un projecte de reglament i
d’ordenança, amb la finalitat de crear i definit les característiques de la seu electrònica.
2. Per a l'execució de les seves competències, la legislació reconeix als consells comarcals,
com a ens locals dotats de personalitat jurídica i d'autonomia, la potestat reglamentària, a
materialitzar mitjançant l'aprovació d'ordenances i reglaments.
3. El secretari ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació del
contingut de les disposicions que es proposen a la normativa reguladora de la matèria,
concretament a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, i a la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya.
Fonaments de dret
1. Articles 4.1.a), 47, 49, i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
2. Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
4. Articles 45.1 i 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú.

5. Articles 7, 8, 24, 25, 41, 52, 58, 67 i 68 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
6. Articles 1, 6, 10, 12, 14 i ss, 24, 25, 26, 27.7, 37 i apartat 4t de la disposició final tercera
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
7. Articles 10, 11, 13, 15, 16, 21 i 24 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.
8. Articles 17 i 18 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici.
9. Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tant, proposo que s’acordi:
Primer. Crear el registre electrònic de l’Ajuntament de Passanant i Belltall.
Segon. Aprovar inicialment l’ordenança de creació i funcionament del registre electrònic.
Tercer. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en
el tauler d’anuncis d’aquest Consell i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província, al DOGC
i a un diari 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.
Quart. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà
d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text
íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al butlletí oficial
de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en
què es publica el text íntegre.
Cinquè. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, la proposta és aprovada de manera
íntegra.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2014.
ANTECEDENTS
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014.
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 2014, 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:
EST AT DE LES DESPESES
CAPITOLS

DENOMINACIÓ

ESTAT DELS INGRE SSOS
EURO S

CAPITO LS

A) O PERACIONS CO RRENTS
I

Despeses de personal

163.800,00 €

II

De sp es es bé ns co rr en ts i serv eis

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

Inversions reals

EURO S

I

Im postos directes

201.000,00 €

II

Im postos indirectes

7.700,00 €

III

Taxes i altres ingressos

85.350,00 €

38.250,00 €

IV

Transferències corrents

174.850,00 €

V

Ingressos patrim onials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI

DENO MINACIÓ
A) O PERACIO NS CO RRENTS

154.000,00 €
5.000,00 €

13.100,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
427.400,00 €

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

-

€

TO TAL PRESSUP OST DE DESSPESES

8.250,00 €
846.400,00 €

TO TAL P RESSUPO ST D’ING RES SOS

414.100,00 €

846.400,00 €

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, per import de 838.150.-€, d’acord amb el que es detalla a l’informe de la
intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute públic i la regla de
la despesa.
Tanmateix, i en el cas que s’obtingués el finançament adient, aprovar el límit màxim legal en
relació amb el sostre de la despesa no financera, atès el detall que es relaciona a continuació:
Càlcul sostre de despesa no financera: Màxim legal
Import a distribuir segons regla despesa
Import finançat amb subvencions capítols 1,2,3 i 4
Import finançat amb subvencions capítol 6
Import finançat amb subvencions capítol 7
Interessos de deute no subvencionats
Sostre de la despesa legal

Sostre de despesa
legal
559.641,00
66.850,00
317.100,00
0,00
700,00
944.291,00

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.
Passat a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la
Corporació.

6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UN CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
CONCA DE BARBERÀ I L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL PER A LA
GESTIÓ DE FONS DOCUMENTAL PER PART DE L’ARXIU COMARCAL DE LA CONCA
DE BARBERÀ.
En data 8 d’agost de 2013, té entrada en aquesta corporació una proposta de conveni entre
el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i aquest ajuntament, per a la gestió de fons
documental per part de l’arxiu comarcal de la Conca de Barberà.

Vist que aquesta col·laboració serà necessari per poder encarar en garanties els nous
sistemes d’arxiu i gestió de fons documentals de format electrònic d’aquesta Corporació.
Donat que aquesta corporació, amb l’àmbit de la documentació electrònica necessitarà
adequar els seus seus expedients, la gestió i arxivament dels mateixos de manera segura i
íntegra.
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 gestió de fons documental per part de l’arxiu
comarcal de la Conca de Barberà.
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 proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UN CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
CONCA DE BARBERÀ I L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER A LA
MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE LES TIC.
En data 29 d’octubre de 2013, té entrada en aquesta corporació una proposta de conveni
entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i aquest ajuntament, per a la prestació
dels serveis d’assistència tècnica informàtica per a la millora dels serveis públics mitjançant
la utilització de les TIC.
Vist que aquest servei serà necessari per poder encarar en garanties els nous sistemes
d’arxiu i gestió de fons documentals de format electrònic d’aquesta Corporació.
Donat que aquesta corporació, precisa d’aquest serveis.
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 prestació dels serveis d’assistència tècnica
informàtica per a la millora dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC.

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 proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

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

