Passanant, 20 de maig de 2011.
Sessió Extraordinària
Número 04/2011

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, 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:
- Josep Espinach i Briansó.
- Francesc Miró i Miró.
- Josep Maria Prats i Domènech.
- Josep Maria Miró i Amenos.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 11,07 hores.

1.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, N.1/2011.
Expedient número 1/2011, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 2 de maig de 2011 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallaran a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions
vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense pertorbació
del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa

PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
231-62200 Construcció Casal d'entitats, 2a. Fase
452-60001 Compra terrenys nous dipòsits d'aigua
920-62601 Compra equipament informatic ARTIC
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Consignació inicial Proposta de baixa Consignació definitiva

157.300,00 € 117.300,00 €

40.000,00 €

19.200,00 € 10.250,00 €
5.000,00 € 2.000,00 €
181.500,00 € 129.550,00 €

8.950,00 €
3.000,00 €
51.950,00 €

Total baixes de crèdits:

129.550.-€

Consignació de despeses amb crèdits en alta
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

Consignació inicial Proposta d'alta Consignació definitiva

Obres complementaries nou dipòsit de…
452-62301
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Total altes de crèdits:

-

€
€

129.550,00 €
129.550,00 €

129.550,00 €
129.550,00 €

129.550.-€

4. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o
altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap
minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.

Per tot això, PROPOSO:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit, número 1/2011, per mitjà de transferències
de crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
partides que s'han indicat.
La proposta es aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.
2.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES “Projecte complementari nou
dipòsit de subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta als nuclis de
Passanant.
Antecedents:
1. En data 1 de juny de 2010, el ple de l’ajuntament de Passanant i Belltall va adjudicar,
mitjançant procediment obert, a l’empresa Excavacions Vives Anguera, S.L. l’execució de
les obres del projecte “Nou dipòsit de subministrament d’aigua potable, i xarxa de
distribució en alta als nuclis de Passanant“.
2. Durant l’execució del projecte es va comprovar la necessitat de realitzar obres
complementàries, les quals no figuraven en el projecte inicial ni en el contracte, però que
és consideren necessàries per a la correcte execució de l’obra principal.
La justificació de la necessitat i de les obres a executar es justifiquen en l’informe tècnic
de data març de 2011 i en el projecte complementari redactat i aprovat per l’ajuntament
en data 29 de març de 2011 i al que s’ha donat la tramitació reglamentària.
Fonaments de dret:
•

•

Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, article 155 que regula els
supòsits en que es pot adjudicar un contracte d’obres mitjançant procediment
negociat, estableix en la lletra b), que quan es donin obres complementàries que no
figurin en el projecte ni en el contracte inicial, i que són conseqüència d’una
circumstància que no es podia preveure pel poder adjudicador, es poden confiar a
l’adjudicatari de l’obra principal, d’acord amb el preu que van regir pel contracte
primitiu o mitjançant preus contradictoris, si no es poden separar de tècnica o
econòmicament del contracte primitiu.
L’import acumulat de les obres complementàries no pot superar el 50 per cent de
l’import primitiu del contracte. En aquest cas les obres complementàries tenen un
import de 129.542,98.- euros i suposen un 48% respecte del preu d’adjudicació.

•

•

L’article 87 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, preveu
el reajustament de les garanties com a conseqüència de la variació en el preu del
mateix. Reajustament que s’haurà de formalitzar en el termini de 15 dies des de la
notificació de l’acord de modificació.
La competència per a l’adjudicació d’aquest contracte, de conformitat amb el que
disposa la Disposició addicional segona de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, correspon al Ple de la Corporació. El càlcul de l’import del
contracte als efectes de determinar la seva competència s’ha realitzat de conformitat
amb el que estableix l’article 76.1 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre.

Per tot l’exposat:
S’ACORDA, per quatre vots a favor i una abstenció del regidor Josep Maria Prats:
Primer. Adjudicar les obres complementàries del “Projecte complementari nou dipòsit de
subministrament d’aigua potable, i xarxa de distribució en alta als nuclis de Passanant“, per
import de 109.782,19.-euros i 19.760,79.-€ d’IVA, a l’empresa Excavacions Vives Anguera,
S.L., adjudicatària del contracte principal.
Segon. Autoritzar i disposar una despesa per import de 109.782,19.-euros, amb càrrec a la
partida 452-62301 del pressupost vigent.
Tercer. Requerir a l’empresa Excavacions Vives Anguera, S.L., que efectui, en el termini de
15 dies, un reajustament de la garantia dipositada per al contracte principal, per import de
5.489,11.-€, corresponent al 5 per cent de la variació del preu.
Quart. Donar publicitat d’aquesta adjudicació en el perfil del contractant.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, amb atorgament dels recursos
legals procedents, i requerir-la perquè en el termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la
recepció del present acord concorri a la formalització del contracte administratiu.
3.- APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 1-1-2011.
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2011, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2010.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes
en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest
ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2010.

FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència,
per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple, ACORDA, per unanimitat dels seus membres:
1r. Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la rectificació del
Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2011, i que
contenen la formalització de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2010. Els resums
que s’aproven són els següents:
1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Població de dret a 1 de gener de 2010
Altes de l’1 de gener de 2010 a l’1 de gener de 2011
Baixes de l’1 de gener de 2010 a l’1 de gener de 2011
Variacions per error en el sexe: altes
Variacions per error en el sexe: baixes
Població de dret a 1 de gener de 2011

TOTAL
165
19
15
0
0
169

HOMES
94
10
11
0
0
93

DONES
71
9
4
0
0
76

1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Naixements
Defuncions
Canvis de residència d’un altre municipi
Canvis de residència a un altre municipi
Canvis de residència de l’estranger
Canvis de residència a l’estranger
Omissions
Inscripcions indegudes
Baixes per caducitat
TOTALS

ALTES
0

BAIXES
7

19
8
0
0
0

19

0
0
15

1.3. ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI
CONCEPTE
Canvis de domicili (entre seccions del municipi)
TOTAL

HOMES
0
0

DONES
0
0

2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de l’alta
CONCEPTE DE L’ALTA
Naixements
Canvis de residència des d’un altre municipi
Canvis de residència des de l’estranger
Omissió
Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
Variacions per error en el sexe
TOTALS

HOMES
0
0
0
0
0
0
0

DONES
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0

3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de la baixa
CONCEPTE DE LA BAIXA
HOMES
Defuncions
0
Canvis de residència a un altre municipi
0
Canvis de residència a l’estranger
0
Inscripció indeguda
0
Baixes per caducitat
0
Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
0
Variacions per error en el sexe
0
TOTAL

DONES

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2011 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats
en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25
d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre
el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
4.- APROVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIES NEUCAT.
1. ANTECEDENTS
1.1. L’Ajuntament de Passanant i Belltall, no té implantat cap pla de protecció civil per
nevades.
1.2. Aquesta alcaldia, i a l’empara de l’Ordre IRP/335/2010, de 7 de juny, va sol·licitar una
subvenció per la redacció d’un pla de protecció civil per nevades.
1.3. En data 22 de desembre de 2010, se’ns va notificar resolució de la sol·licitud, per la qual
ens atorgava una subvenció per a fer front els costos de redacció del pla.

1.4. Aquesta alcaldia va encarregar els treballs a l’empresa Philae-Enginyeria de Projectes,
els quals han aportat els treballs en data 30 d’abril de 2011.
1.5. Cal aprovar el Pla de protecció civil de Passanant i Belltall, manual d’actuació per a
nevades, per tal de que sigui homologat per la Generalitat de Catalunya, poder rebre la
subvenció i que sigui operatiu.
Per tot això, PROPOSO al ple de la corporació:
Aprovar el Pla de protecció civil de Passanant i Belltall, manual d’actuació per a nevades,
redactat per Philae-Enginyeria de Projectes.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació s’aprova la proposta integra de
l’Alcaldia.
5.- INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010.
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 s’obté, a 31 de desembre de
2010, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament

1.192.780,00 €
229.071,38 €
1.421.851,38 €
1.090.154,92 €
1.090.154,92 €
1.090.154,92 €
694.759,69 €
694.759,69 €
395.395,23 €

b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l'inici de l'exercici
Baixes
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l'exercici

227.499,54 €
1.085,25 €
226.414,29 €
-

€

TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

395.395,23.-€

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs

Pressupost inicial d'ingressos
Modificacions d'ingressos
Pressupost definitiu d'ingressos
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Devolució d'Ingressos
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

1.230.700,00 €
229.071,38 €
1.459.771,38 €
1.242.261,06 €
4.230,16 €
- €
735.067,53 €
502.963,37 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l'inici de
l'exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament al final de
l'exercici

TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

341.877,42 €
20.935,42 €
237.198,99 €
83.743,01 €

586.706,38.-€

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
D re ts
re c o n e g u ts n e ts
(a ) O p e ra c io n s c o rre n ts
(b ) A ltre s o p e ra c io n s n o fin a n c e re s
1 T o ta l o p e ra c io n s n o fin a n c e re s
2 A c tiu s fin a n c e rs
3 P a s s iu s fin a n c e rs
R e s u lta t p re s s u p o s ta ri d e l'e x e rc ic i
AJUST O S
4 C re d its g a s ta ts fin a ç a ts a m b R o m a n e n t d e
T re s o re ria p e r a d e s p e s e s g e n e ra ls
5 D e s v ia c io n s n e g a tive s d e fin a n ç a m e n t
6 D e s v ia c io n s p o s itiv e s d e fin a n ç a m e n t

5 1 2 .7 9 8 ,2 7
7 2 5 .2 3 2 ,6 3
1 .2 3 8 .0 3 0 ,9 0
1 .2 3 8 .0 3 0 ,9 0

R E S U LTAT P R E S SU P O S TAR I AJU S TAT

€
€
€
€
€
€

O b lig a c io n s
re c o n e g u d e s
n e te s
3 5 7 .7 9 3 ,6 8 €
7 2 4 .1 3 0 ,7 4 €
1 .0 8 1 .9 2 4 ,4 2 €
€
8 .2 3 0 ,5 0 €
1 .0 9 0 .1 5 4 ,9 2 €

R e s u lta t
p re s s u p o s ta ri

A ju s ta m e n ts

-

-

€

-

€

1 5 5 .0 0 4 ,5 9
1 .1 0 1 ,8 9
1 5 6 .1 0 6 ,4 8
8 .2 3 0 ,5 0
1 4 7 .8 7 5 ,9 8

€
€
€
€
€
€

26 2.10 8,39 €

- 1 1 4 .2 3 2 ,4 1 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 294.483,46.-€, essent d’incorporació
obligatòria 21.996,72.-€ corresponents a la redacció del POUM, 10.378,35.-€ a l’habilitació
d’una àrea de lleure a la Font de la Sala, 5.084,74.-€ als equips de cloració automàtics,
18.646,81.-€ a la construcció de l’àrea de lleure de la Font Voltada, 54.931,04.-€ a la compra
d’un vehicle multifunció, 51.426.-€ a la compra de l’Abadia de Glorieta, 60.000.-€ a les obres
d’adequació del carrer principal de La Sala de Comalats, i 72.019,80.-€ a les obres Nou
dipòsit de subministrament d’aigua i xarxa d’abastament en alta als nuclis de Passanant.
1.5. Romanent de tresoreria:
1. El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

euros
FONS LÍQUIDS (a 31 de desembre de 2010)
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Drets pendents de cobrament del pressupost d’ingressos

4.529,41

corrent
tancat

Deutors no pressupostaris
Menys cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
TOTAL D’OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Obligacions pendents de pagament del pressupost de despeses
Creditors no pressupostaris
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

corrent
tancat

636.783,45
502.963,37
83.743,01
50.077,07
448.530,79
395.395,23
61.593,31
8.457,75
192.782,07
5.112,58
294.483,46
- 106.813,97

2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així
com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el
romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin
de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
5.112,58.-€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels

deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en
voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria
la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són:
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de dubtosa
cobrabilitat

Exercici actual
:
1r. any immediatament anterior
2n. any
3r. any
4t. any
5è. any
6è. anys i següents

0%
5%
10%
25%
40%
80%
100%

Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu saldo.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
CAP.
4. Respecte a l’estabilitat pressupostària
El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
de conformitat amb l’article 19 de la LGEP posant-se de manifest una capacitat de
finançament per import de 156.106,48.-€.
5. S’ha informat negativament sobre els pagaments i expedients administratius següents
(si és el cas): CAP.
6. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats
i els realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts
i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:

•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. 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, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP reformada per la Llei 15/2006, de 26 de
maig, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
L’article 22 de la LGEP reformada per la Llei 15/2006, de 26 de maig, estableix que les
entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19
de la Llei estaran obligades a elaborar i aprovar, en el termini dels tres mesos següents a
l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer
amb un horitzó temporal màxim de tres anys.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, que en termes consolidats figura a
la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Els regidors es donen per informats.
I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 11 hores i 26 minuts,
del contingut de la qual s'aixeca la present acta que signa l’Alcalde i jo, el Secretari, que dono
fe.

