Passanant, 29 d’abril de 2014.
Sessió Extraordinària
Número 02/2014

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió ordinària, 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.
Excusa la seva presencia per motius personals la regidora Mireia 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 10.02 hores.

1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE MESA ELECTORAL, ELECCIONS AL PARLAMENT
EUROPEU 2014.
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 25 de maig de 2014, per a les eleccions convocades mitjançant Reial Decret
100/2004, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.
SECCIÓ: 1
MESA: U
TITULARS:
PRESIDENT: BRIANSO GENE, NURIA
1r VOCAL: ARMENGOL VALL, BERNAT
2n VOCAL: TORRALBA NOVELLA, MARIA JESUS

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: GENE MIRO, PERE
DEL PRESIDENT: BOU FARRERAS, JOSEP
DEL 1r VOCAL: FARRUS QUERALTO, RAMON
DEL 1r VOCAL: CORBELLA FELIP, MARIA MERCE
DEL 2n VOCAL: COMPANY BERENGUE, MARIA
TERESA
DEL 2n VOCAL: ROSET CHALER, MIREIA
Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu
del mateix.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
AGRUPATS 2n TRIMESTRE DE 2014, FESTES LOCALS 2014, IMPOST DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA 2014.
L’Alcaldessa informa del tancament dels padrons de taxes i preus públics agrupats, 2n.
trimestre de 2014, Festes Locals 2014, Impost de vehicles de tracció mecànica 2014, i
PROPOSA:
1r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 2n. TRIMESTRE 2014.
Import: 10.428,75.-€, amb 242 documents cobratoris.

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

FESTES LOCALS 2014.
Import: 4.723,86.-€, amb 85 documents cobratoris

3r. Aprovar inicialment el següent padró i per l’import següent:
-

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2014.
Import: 8.919,27.-€, amb 143 documents cobratoris

Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta feta per l’alcaldia.

3.-. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA, NÚM. 27/2014, DE 25 DE MARÇ, PEL QUAL
S’APROVA EL MARC PRESSUPOSTARI, 2015-2017
D’acord amb la normativa vigent, la Corporació de Passanant i Belltall, estava obligada a
l’aprovació del marc pressupostari, 2015-2017, abans del dia 31 de març de 2014.
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
27/2014 de data 25 de març, va resoldre la següent:
“1. ANTECEDENTS
En data 25 de març de 2014, s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig
termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig termini per als
exercicis 2015 a 2017, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2013 i la previsió de la liquidació
de l’exercici 2014. Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva
realització.
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos d’actuació d’aquest
mandat.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial, estableix
que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual 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:
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives
Administracions Públiques.
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva evolució
tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes
per al període considerat
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses.
- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les finances
públiques.
2.2. L’article 6 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, determinava l’obligació de
remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.

2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei Orgànica
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el supòsit que la liquidació
pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i
Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest
.
fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per al destí del superàvit
pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament,
romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes
consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es
destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no
incorri en dèficits en termes de comptabilitat nacional.
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en compte en relació a la
distribució d'aquest superàvit.

3. RESOLC:
3.1.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, d’acord amb el següent detall:
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2015
154.000
5.000
85.350
173.000
13.100
430.450
0
230.000
230.000
0
0
0
660.450

PREVISIÓ
2016
154.000
5.000
85.350
173.000
13.100
430.450
0
0
0
0
0
0
430.450

PREVISIÓ
2017
154.000
5.000
85.350
173.000
13.100
430.450
0
0
0
0
0
0
430.450

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2015
163.800
201.000
7.650
38.250
410.700
231.053
0
231.053
0
8.250
8.250
650.003

2016
163.800
201.000
7.600
38.250
410.650
0
0
0
0
8.250
8.250
418.900

2017
163.800
201.000
7.550
38.250
410.600
0
0
0
0
8.250
8.250
418.850

Resultat pressupostari
+Crèdits gastats finançats
amb romanent de
tresor.desp.grals.
+Desviacions de
finançament negatives de
l'exercici
-Desviacions de
finançament positives de
l'exercici
Resultat pressupostari
ajustat

2015
10.447,00

2016
11.550,00

2017
11.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.447,00

11.550,00

11.600,00

3.2.- Trametre, abans del 15 de març, (enguany abans del 31 de març), el pla pressupostari a mig termini
(període 2015-2017) 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.
3.3.- 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 27/2014 de data 23 de març, de manera
íntegra, relatiu al marc pressupostari, 2015-2017.
2n. Incloure un certificat del present acord, dins l’expedient del marc pressupostari, 20152017.
Els membres del Ple de la Corporació, per unanimitat dels presents, aproven la proposta feta
per l’Alcaldia.

4.- INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE SUBMINISTRAMENT
L’EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013, 4t. 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 4t. trimestre de 2013, en data 31 de gener de 2014, de la qual es desprèn:

a) Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. (2.280,05.-€)
b) Complexi amb la regla de la despesa. (10.377,30.-€)
De la qual cosa s’informa els Regidors de la Corporació, d’acord amb la normativa vigent.
Els regidors es donen per informats.

5.- INFORMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 2013.
“DECRET DE L'ALCALDIA 23/2014
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre de 2013,
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
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

803.750,00 €
76.864,44 €
880.614,44 €
468.081,70 €
468.081,70 €
468.081,70 €
358.235,73 €
358.235,73 €
109.845,97 €

227.074,67 €
- €
89.697,55 €
137.377,12 €

247.223,09.-€

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

803.750,00 €
76.864,44 €
880.614,44 €
469.062,15 €
4.142,40 €
- €
329.385,41 €
135.534,34 €

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 COBRAMENT

361.127,06 €
34.721,74 €
101.590,34 €
224.814,98 €

360.349,32.-€

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

388.554,49 €
76.365,26 €
464.919,75 €
- €
- €
464.919,75 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Obligacions
Resultat
reconegudes Ajustaments
pressupostari
netes
387.001,84 €
1.552,65 €
72.849,36 €
3.515,90 €
459.851,20 €
5.068,55 €
- €
- €
8.230,50 €
8.230,50 €
468.081,70 €
3.161,95 €
-

€

-

€
€

- 3.161,95 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 65.633,72.-€, essent d’incorporació
obligatòria 50.633,72.-€ corresponents a la redacció del POUM, 10.633.72.-€, i a les obres de
“Recuperació de l’antic camí de La Pobla Guimerà i el seu entorn”, 55.000,00.-€.
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 2013)
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Drets pendents de cobrament del pressupost d’ingressos

4.378,28

corrent
tancat

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

412.038,04
135.534,34
224.814,98
51.688,72
-

Creditors no pressupostaris
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

277.066,10
109.845,97
137.377,12
29.843,01
-

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

139.350,22
9.367,76
65.633,72
64.348,74

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.
Els drets reconeguts nets pendent de cobrament, dels capítols 1, 2, 3 i 5, s’han de minorar, en
concepte de dubtós cobrament, en 9.367,72.-€. 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.

D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i considerant també els percentatges recomanats per la Sindicatura de
Comptes, per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació, la
Corporació aplicarà el següent criteri, que compleix alhora la recomanació de la Sindicatura i
el que estableix la normativa de referència:
Pendents de cobrament (cap. 1, 2, 3 i 5)
Pressupost d’ingressos
Exercici actual
:
1r. any immediatament anterior
2n. any
3r. any
4t. any i següents

(%)
estimacions
cobrabilitat dubtosa
5%
25%
40%
80%
100%

de

3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
CAP.
4. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 1.233,31.- euros.
5. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013. compleix amb la regla de la despesa per
import de 48.844,67 euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la
liquidació de l’exercici 2012 era de 435.904,14 euros i la despesa total computable de la
liquidació de l’exercici 2013 ha estat de 387.059,47 euros.
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de
19,06%, per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic atès els límits establerts per
a l’endeutament, a la normativa establerta.
7. La liquidació del pressupost genera un superàvit per import de 1.233,31.-€, no obstant i
essent observadors de que existeix romanent de tresoreria afectat, l’Ajuntament de
Passanant i Belltall no està obligat a la reducció de deute.
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 LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí
del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. 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.
7. 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 2013, 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 membres del Ple de la Corporació es donen per informats.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI, A DATA 1
DE GENER DE 2014
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 2014, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2013.
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 2014.
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, proposo al Ple el següent ACORD:
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2014, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2013. El
resum que s’aprova és el següent:
1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
CONCEPTES
DONES
Població de dret a 1 de gener de 2013
Població de dret a 1 de gener de 2014

TOTAL

HOMES

150
154

80
86

70
68

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2014, 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.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta efectuada per
l’alcaldia.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CABAL DE DISSENY CONSIDERAT EN LA FUTURA
XARXA D’ABASTAMENT A LES COMARQUES DE LA SEGARRA, L’URGELL, LA CONCA
DE BARBERÀ I L’ANOIA.
Vista la Memòria Tècnica lliurada per l’Agència Catalana de l’Aigua, en la que es proposa una
nova configuració per la xarxa d’abastament en alta a les comarques de la Segarra, l’Urgell, la
Conca de Barberà i l’Anoia,
Vist que aquest projecte suposa una excel·lent oportunitat per a solucionar definitivament els
problemes d’abastament d’aquestes comarques, tant en la vessant quantitativa com
qualitativa, alhora que una motivació per vertebrar el territori en torn a interessos comuns de
primera necessitat i dotar-lo d’elements públics de gestió,
Vist que és necessari fixar el cabal de disseny necessari per cada una de les poblacions
abastides, a fi de què es pugui procedir a la redacció del projecte constructiu de la nova
xarxa,
L’Ajuntament de Passanant i Belltall acorda:
Primer.- Confirmar el seu interès en participar en l’esmentat projecte.

Segon.- Manifestar la seva conformitat amb les solucions tècniques que es proposen en la
Memòria lliurada, a excepció del que mencionarem més endavant.
Tercer.- Establir una previsió de dotació de cabal anual per l’any 2030 de 18.000m3.
Quart.- L’ajuntament de Passanant i Belltall durant aquests darrers anys ha preparat totes les
seves infraestructures hidràuliques, en base el projecte d’abastament d’aigua de Rialp. Així
s’han construït nous dipòsits i xarxa d’abastament en alta els nuclis de Passanant i Belltall.
Cal doncs que es prengui en consideració que l’abastament d’aigua en alta d’aquest projecte
s’ha de realitzar els dipòsits situats al nucli de població de Belltall, no pas en els dipòsits del
nucli de Passanant.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, com a
òrgan gestor administratiu de la comarca.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta efectuada per
l’Alcaldia.
Sense més assumpte a tractar, d’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 10.14
hores.

