Passanant, 26 de febrer de 2013.
Sessió Extraordinària
Número 02/2013

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.
- M. Teresa Jové i Meda.
- Mireia Roset i Chaler.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
Excusa la seva presencia per motius personals, el regidor Joaquim Torres i Martí.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 9.30 hores.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’OBRES, INVERSIONS I
MANTENIMENTS A PRESENTAR A LA CONVOCATÒRIA DEL PUOSC I PAM 2013-2016 I
LA SEVA RELACIÓ FINANCERA.
Vista la convocatòria del PUOSC 2013-2016, convocada pel Decret 155/2012, de 20 de
novembre, i publicada en el DOGC, número 6263, de data 28 de novembre de 2012.
Analitzats els projectes i possibles adquisicions que aquest Ajuntament ha anat prenent de
cara aquesta convocatòria, i les possibilitats pressupostaries de la Corporació, així com les
necessitats de finançament de despesa ordinària necessària per un bon funcionament de la
nostra institució.
Donat que la convocatòria pel PUOSC, dona com a termini de presentació de sol·licituds el
proper dia 27 de febrer de 2013.
Examinada la documentació municipal, els acords precedents, les disponibilitats
econòmiques d’aquesta Corporació, i la urgència de les diferents obres projectades.
PROPOSO al Ple el següent acord:

1r.- Presentar en el PUOSC-PAM, la següent sol·licitud per despesa ordinària les següents
quantitats:
PUOSC: 18.487,35.-€/any, Total quadrienni 73.949,40.-€
PAM: 15.000.-€/any, Total quadrienni 60.000.-€
2n.- Presentar en el PUOSC-PAM, per l’anualitat 2015, i com a inversió, el projecte
”Renovació de la canonada d’impulsió per al subministrament d’aigua potable a Passanant i
Belltall”, per un import de 231.053.-€, amb una sol·licitud de subvenció del 95% del cost total
de la inversió, i la següent distribució:
PUOSC: 178.425,70.-€
PAM: 41.074,62.-€
Recursos propis: 11.552,68.-€
3r.- Presentar en el PUOSC-PAM, per l’anualitat 2013, l’adquisició del bé, “Escampador de
sal hidràulic i pala llevaneus” per al vehicle multifunció AUSA M300H, per import de
15.225,43.-€, amb una sol·licitud de subvenció del 90% del cost total de la inversió, i la
següent distribució:
PAM: 13.702,89.-€
Recursos propis: 1.522.54.-€
4t.- Presentar en el PUOSC-PAM, per l’anualitat 2013, l’adquisició del bé, “Dumper rígid i
mecànic AUSA D175RMSx4”, per import de 17.545.-€, amb una sol·licitud de subvenció del
90% del cost total de la inversió, i la següent distribució:
PAM: 15.790,50.-€
Recursos propis: 1.754,50.-€
5è.- Presentar en el PUOSC-PAM, per l’anualitat 2014, l’adquisició del bé, “Equip
desbrossadora hidràulica” per al vehicle multifunció AUSA M300H, per import de 19.965.-€,
amb una sol·licitud de subvenció del 90% del cost total de la inversió, i la següent distribució:
PAM: 17.968,50.-€
Recursos propis: 1.996,50.-€
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6è.- Facultar a l’Alcaldessa, tan àmpliament com en dret sigui necessari, a signar tota aquella
documentació necessària per a dur a terme el present acord.
La proposta és aprovada per tres vots a favor i l’abstenció de la Regidora Roset.

2.- INFORMACIÓ DEL DECRET 20/2013, DE DATA 15 DE FEBRER, D’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI 2012.
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 s’obté, a 31 de desembre de 2012,
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

911.300,00 €
208.998,56 €
1.120.298,56 €
606.981,09 €
606.981,09 €
606.981,09 €
492.910,06 €
492.910,06 €
114.071,03 €

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

TOTAL DE CREDITORS
PENDENTS DE PAGAMENT

224.807,81 €
- €
111.804,17 €
113.003,64 €

227.074,67.-€

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

911.300,00 €
208.998,56 €
1.120.298,56 €
586.562,20 €
759,88 €
- €
363.378,49 €
222.423,83 €

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

396.261,34 €
14.617,86 €
242.940,25 €
138.703,23 €

361.127,06.-€

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets
reconeguts nets
(a) Operacions corrents
(b) Altres operacions no financeres
1 Total operacions no financeres
2 Actius financers
3 Passius financers
Resultat pressupostari de l'exercici
AJUSTOS
4 Credits gastats finaçats amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals
5 Desviacions negatives de finançament
6 Desviacions positives de finançament

418.435,30 €
167.367,02 €
585.802,32 €
- €
- €
585.802,32 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Obligacions
Resultat
reconegudes Ajustaments
pressupostari
netes
414.317,23 €
4.118,07 €
184.433,36 €
17.066,34 €
598.750,59 €
12.948,27 €
- €
- €
8.230,50 €
8.230,50 €
606.981,09 €
21.178,77 €
44.118,58 €

-

€

66.230,72 €

- 43.290,91 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 76.864,44.-€, essent d’incorporació
obligatòria 76.864,44.-€ corresponents a la redacció del POUM, 10.633.72.-€, a les obres de
“Recuperació de l’antic camí de La Pobla Guimerà i el seu entorn”, 60.000,00.-€, i als treballs
de millora de Locals Socials 6.230,72.-€.
Tanmateix, a l’aprovar aquesta liquidació es traspassaran de manera voluntària i amb càrrec
al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 17.363,00.-€, per tal de
complementar les partides necessàries i repartits de la manera següent: a la redacció del
POUM, 11.363,00.-€, i als treballs de millora de locals socials, 6.000,00.-€.

1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

euros
FONS LÍQUIDS (a 31 de desembre de 2012)
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Drets pendents de cobrament del pressupost d’ingressos

10.871,01

corrent
tancat

Deutors no pressupostaris
Menys cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
TOTAL D’OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

424.694,09
222.423,83
138.703,23
63.567,03
-

Creditors no pressupostaris
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

257.764,61
114.071,03
113.003,64
30.689,94
-

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

177.800,49
5.245,44
76.864,44
95.690,61

Obligacions pendents de pagament del pressupost de despeses

corrent
tancat

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
5.245,44.-€. 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. El pressupost general liquidat de l’exercici 2012 compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 857,71.- euros.
5. El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa per import
de 320.580,72.- euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la
liquidació de l’exercici 2011 era de 747.108,58.- euros i la despesa total computable de la
liquidació de l’exercici 2012 ha estat de 426.527,86.- euros.
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de
19,66%, per la qual cosa compleix/ no compleix amb l’objectiu del deute públic.
7. 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.
L’article 21 de la LLOEPiSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer a
un any.
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes
i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions
sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de
la regla de la despesa i del límit del deute.
6. 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 2012, 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 i donar compliment i al que estableix
l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Els regidors es donen per informats.

3.-. PROPOSTA D’INICIATIVA POPULAR D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
PER LA INDEPENDÈNCIA.
En data 20 de febrer de 2013, i registre general d’entrada de documents, número 106, s’ha
rebut una sol·licitud de iniciativa popular en la que es reclama l’adhessió d’aquesta corporació
a l’associació de municipis per la independència.
Aquesta proposta ja fou debatuda en el sí del Ple de la Corporació, en sessió ordinària de
data 6 de març de 2012.
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus
interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996.
Tenint en compte que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va constituir
formalment l’Associació de Municipis per la Independència i es van aprovar els seus estatuts, i
vist el contingut dels mateixos.
Vist i sabut, que des de llavors fins ara, hi hagut diferents esdeveniments que han copsat les
intencions o objectius inicials d’aquesta associació, com unes eleccions al Parlament de
Catalunya o LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE
CATALUNYA aprovada pel nostre Parlament, màxim òrgan de representació de tot el poble

català, el passat 23 de gener de 2013 a la qual s’hi va adherir la nostra Corporació, en
sessió extraordinària del passat dia 8 de febrer de 2013.
No obstant, i vist que hi ha una part de persones del nostre municipi que, a travès d’una
iniciativa popular demanen a la nostra Corporació la seva adhessió a aquesta Associació.

PROPOSO el Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data
14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcaldessa per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb
totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.
La proposta és posada a votació obtenint un vot a favor i tres abstencions. Essent necessari
majoria qualificada, la mateixa no prospera no prospera.
Seguidament l’alcaldessa diu:

Abans de passar al següent punt, vull explicar el sentit de l’abstenció meu i del meu equip de
govern. Vull que consti a l’acta, de manera íntegra, per això ho entrego per escrit al secretari
de la Corporació.
Des del passat mes de març de 2012, moment en que es va presentar per primera vegada
aquesta proposta al Ple de la Corporació han succeït molts esdeveniments. El món es
belluga, viu i evoluciona, les persones ens hem d’anar adaptant a la velocitat que es lliuren
els diferents esdeveniments, i l’administració i els seus representants, també.
El passat mes de novembre, Catalunya va tenir un procés electoral a on la major part dels
partits que es presentaven i la majoria elegida d’aquest sufragi, ha estat en favor de la
independència.
El nou Parlament de Catalunya, que jo i el meu equip de govern entenem com el màxim
òrgan representatiu del poble de Catalunya, va aprovar de manera àmplia LA DECLARACIÓ
DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, el passat 23 de gener
de 2013.

En sessió extraordinària del passat dia 8 de febrer de 2013, fa poc més de quinze dies,
aquest Ple municipal, va aprovar per unanimitat l’adhesió i recolzament a la Declaració
de Sobirania i el Dret a Decidir del Poble de Catalunya.
Es evident que si aquesta Corporació s’ha adherit a la declaració del Parlament, ha marcat
clarament la seva posició.
Entenem que hi hagi gent que demani altres sistemes de pressió, com pot ser adherir-se a
una associació, hem de suposar que no saben quina es la posició de la Corporació o que no
se’ls ha volgut informar.
No acceptem, ni acceptarem, pressions com la que la Regidora de la FIC ha fet, presentant
aquesta iniciativa que, més que popular, és seva, i ha quedat totalment fora de temps tal i
com ja li vaig dir la darrera vegada que li vaig respondre aquesta qüestió. Pensem en
Catalunya, però també hem de pensar en el dia a dia i en el futur del nostre municipi, no ens
manllevi temps en debats estèrils.
Volem deixar clara la posició municipal: l’equip de govern municipal estarà en la defensa i el
recolzament dels passos que el Parlament de Catalunya vagi fent respecte el procés
d’independència del nostre país, i com a demòcrates que som acceptarem el resultat de les
urnes, que no és res més que la voluntat d’un poble.

4.- MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIM COMPETENCIAL
LOCAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer d’enguany, el ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va anunciar les principals característiques
de la reforma de l’administració local que el govern de l’Estat pretén impulsar properament.
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, pendents de veure’s concretades i
articulades en un futur projecte de llei, que indubtablement tenen un marcat caràcter centralista i
uniformador. El govern espanyol pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les
competències exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim local, tal i com
s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és inadmissible. No acceptem un nou atac
a l’autonomia catalana i municipal encobert amb arguments econòmics i d’eficiència financera.
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre l’administració i els
governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és inajornable. Aquesta ha de ser, i
serà, una eina que donarà garanties a la prestació dels serveis que els ajuntaments, i el conjunt
d’institucions locals catalanes, oferiran a la ciutadania de Catalunya. Necessitem, i volem, una eina
pròpia que compti amb el consens del món local i que respongui als models d’organització de
l’administració del segle XXI. Per això cal que amb la màxima celeritat possible el Parlament de
Catalunya aprovi la Llei de Governs Locals.

Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des del propi
municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Passanant i Belltall d’aquesta
necessitat, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències exclusives que té
Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament de Passanant i Belltall a
aquesta defensa.
SEGON. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de Diputats i Senat
que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una possible reforma del règim local
impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i les competències exclusives en règim local que
té assumides la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una proposta de Llei de
Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de Catalunya en el termini de
temps més curt possible.
QUART. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que pretén impulsar
el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les realitats diverses i plurals que
conviuen avui a l’estat espanyol.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de
Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els partits amb representació a
les cambres legislatives esmentades.
La proposat 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
09.37 hores.

