Passanant, 25 d’octubre de 2011.
Sessió Extraordinària
Número 9/2011

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, 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.
No assisteix a l’acte 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 13.45 hores.

1.- SORTEIG PER DESIGNAR ELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES
ELECCIONS GENERALS DEL 20 DE NOVEMBRE DE 2011.
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 de novembre de 2011, per a les eleccions convocades mitjançant Reial
Decret 1329/2011, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.
SECCIÓ: 1
MESA: U
TITULARS:
PRESIDENT: FERNANDEZ GENE, DANI
1R VOCAL: BERENGUE MIRO, ROSA MARIA
2N VOCAL: PONT ROVIRA, EVA
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: NINOT ALOY, RAMON
DEL PRESIDENT: GENE MIRO, MARIA

DEL 1R VOCAL: ROCA TOMAS, ALEIX
DEL 1R VOCAL: FARRE MARIMON, SANTIAGO
DEL 2N VOCAL: BERENGUE MIRO, NEUS
DEL 2N VOCAL: BRIANSO CLUA, FRANCISCO
SECCIÓ: 1 - MESA: U
RESERVES ADDICIONALS:
DEL PRESIDENT: SUBIRANA BARGALLO, ANGEL
DEL PRESIDENT: VIVES VILLANUEVA, EMILI
DEL PRESIDENT: CORBELLA FELIP, MARIA MERCE
DEL PRESIDENT: MIRO BERENGUE, JORGE
DEL PRESIDENT: JALIL CABRERA, NELSON FERNANDO
DEL PRESIDENT: MARIAS PABLO, MARIA PILAR
DEL PRESIDENT: TORRES BLAZQUEZ, ZAIRA
DEL 1R VOCAL: GARDE ALAVA, JESUS
DEL 1R VOCAL: CANELA FARRAN, PEDRO
DEL 1R VOCAL: ROCA CORTADA, IGNACIO
DEL 1R VOCAL: SUSIN ALPAÑEZ, JOSEFINA
DEL 1R VOCAL: TARRAGO CABALLE, ANTONIO
DEL 1R VOCAL: JOVE MEDA, M. TERESA
DEL 1R VOCAL: MIRO MIRO, FRANCESC
DEL 2N VOCAL: GENE CORBELLA, PILAR
DEL 2N VOCAL: FIGUERAS MOREU, GUILLEM
DEL 2N VOCAL: PIQUE TORRUELLA, JAIME
DEL 2N VOCAL: LORO FARRAN, JORGE
DEL 2N VOCAL: TORRALBA NOVELLA, MARIA JESUS
DEL 2N VOCAL: ESCOBAR CORPAS, FERNANDO
DEL 2N VOCAL: MARIMON ROCA, AGUSTIN

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

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER AL
PROPER EXERCICI 2012.
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores del
servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans, 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.
El secretari interventor ha elaborat els corresponents estudis de costos en el cas de les
ordenances fiscals reguladores de del servei de recollida, transport i tractament de residus
sòlids urbans, per a la seva modificació.
El Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta dels membres de la Corporació, i per unanimitat
dels membres assistents
ACORDA
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores del servei
de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11)
Segon.- Aquest acord provisional s’ha d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament 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.
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més les modificacions de l’ordenança fiscal del
servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (OR/M-11), es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, N.2/2011.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 30 de setembre 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
150-60000 Compra de l'Abadia de Glorieta
155-61903 Adequació del carrer principal de La Sala
452-62300 Construcció nou dipòsit i xarxa en alta
155-62400 Compra vehicle multifunció
169-60902 Creació àrea de lleure de la Font Voltada
330-62500 Mobiliari Locals culturals
150-63300 Compra bateries carretilla elevadora
161-62302 Instal·lació equips de cloració
934-35900 Altres despeses financeres
920-21600 Reparació equips d'oficina
920-22005 Material d'oficina
920-22200 Comunicacions telefòniques
920-22400 Assegurances edificis, rc, vehicles,…
920-22604 Despeses jurídiques i naturals
920-22706 Redacció i direcció de projectes tècnics
338-22609 Festes, tradicions i activitats populars
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Consignació inicial

Proposta d'increment

Consignació definitiva

51.426,00 €
60.000,00 €
72.019,80 €
54.931,04 €
18.646,81 €
10.100,00 €
6.500,00 €
5.084,74 €
1.000,00 €
500,00 €
2.500,00 €
3.500,00 €
4.000,00 €
500,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
350.708,39 €

8.600,00 €

60.026,00 €
71.400,00 €
89.019,80 €
61.081,04 €
22.196,81 €
13.100,00 €
7.700,00 €
9.834,74 €
1.500,00 €
2.000,00 €
3.500,00 €
5.500,00 €
6.500,00 €
1.500,00 €
21.000,00 €
61.000,00 €
436.858,39 €

11.400,00 €
17.000,00 €

6.150,00 €
3.550,00 €
3.000,00 €
1.200,00 €
4.750,00 €
500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
1.000,00 €
11.000,00 €
11.000,00 €
86.150,00 €

2/ Crèdits extraordinaris:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
162-21401
Reparacions i manteniment maquina escombradora
165-61904
Adequació enllumenat públic 3a. Fase
161-62302
Instal·lació d'equip cloració dipòsit de Belltall
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Total altes crèdits :

IMPORT
1.000,00
45.100,00
9.800,00
55.900,00

€
€
€
€

142.050.-€

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 € 142.050,00 € 242.050,00 €
100.000,00 € 142.050,00 € 242.050,00 €

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 :

142.050.-€

3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
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 refòs 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-se 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 a’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 2/2011, per
import de 142.050.-€, 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 proposta es aprovada per unanimitat dels membres assistents del ple de la corporació.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I
PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 3R I 4T TRIMESTRE 2011.
L’Alcaldessa informa del tancament dels padrons fiscals de taxes i preus públics agrupats, 3r. i
4t. trimestre de 2011, i PROPOSA:
Aprovar els següents padrons i per l’import següent:
- TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS, 3R. TRIMESTRE 2011.
Import: 9.203,75.-€, amb 245 documents cobratoris.

- TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS, 4T. TRIMESTRE 2011.
Import: 9.203,75.-€, amb 245 documents cobratoris.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres assistents del Ple de la Corporació.
Sense cap més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les
14.03 hores.

