Passanant, 30 d’abril de 2012.
Sessió Extraordinària
Número 02/2012

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:
- Joaquim Torres i Martí.
- M. Teresa Jové i Meda.
- Mireia Roset i Chaler.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
L’Il·lma Sra. M. Carme Amenós i Fabregat excusa la presencia a l’acte, del regidor Joan
Fabregat i Benach, per motius de personals.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 12.38 hores.

1.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ EXERCICI 2011.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig
de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 6 de març
de 2012. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 61, de
data 13 de març de 2012, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Compte general de l’Ajuntament de Passanant i Belltall.
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2011, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.391.993,37.-€, un passiu de
3.391.993,37.-€ i un resultat de l’exercici amb un benefici de 498.189,09.-€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi
498.189,09.-€.

de

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
299.284,60.-€, unes obligacions pendents de pagament de 224.807,81.-€, uns romanents
totals de 213.609,43.-€ i un resultat pressupostari ajustat de 24.316,85.-€.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç,
en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del Pressupost.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
La proposta és aprovada per tres vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.
2.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, 1/2012.
Expedient número 1/2012, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari

ANTECEDENTS

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 d’abril de 2012 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
romanent líquid de tresoreria, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
PARTIDES DE DESPESES
Consignació inicial Proposta d'increment
PARTIDA
CONCEPTE
150-21200 Reparacions edificis de serveis
6.000,00 € 5.000,00 €
165-21300 Reparació i manteniment enllumenat públic
2.000,00 € 3.000,00 €
155-21002 Reparació i manteniment de vies publiques
3.000,00 € 5.000,00 €
161-21310 Reparacions i manteniment xarxa d'aigua
12.000,00 € 18.700,00 €
920-22005 Material d'oficina
3.000,00 € 2.500,00 €
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
26.000,00 € 34.200,00 €

Consignació definitiva

11.000,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €
30.700,00 €
5.500,00 €
60.200,00 €

2/ Crèdits extraordinaris:
PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
CONCEPTE
324-22707
Treballs i activitats de lleure
161-352
Interessos de demora obres d'aigua
312-62304
Renovació calefacció consultori mèdic
TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Total altes crèdits :

58.400.-€

Finançament que es proposa:
1/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:

IMPORT
8.000,00
8.200,00
8.000,00
24.200,00

€
€
€
€

PARTIDES D'INGRESSOS
PARTIDA

CONCEPTE

Consignació inicial

TOTAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

-

€

Proposta d'increment

-

Consignació definitiva

€

-

€

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

58.400.-€.

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 :

58.400.-€

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 refós 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 s’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 1/2012, per
import de 58.400.-€, que cal finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria del pressupost
vigent de la corporació.
2. Trametre a la Direcció General de Política Financera, en el termini dels 15 dies hàbils
següents al coneixement del Ple, l’informe de la intervenció sobre l’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat que estableix l’article 16.2 del Reglament de la LGEP, atès que el
pressupost general de l’exercici 2012, amb la modificació de crèdit en tràmit, no assoleix
l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Elaborar i aprovar un pla econòmic financer, amb un horitzó temporal màxim de tres anys, en
el termini màxim dels tres mesos següents a l’a aprovació de la modificació del pressupost en
tràmit, de conformitat amb l’article 22 del TRLGEP i articles 19, 20 i 21 del Reglament de la
LGEP.
Posteriorment, d’acord als articles 21.3 i 26 del Reglament de la LGEP, cal donar
comunicació a la Direcció General de Política Financera del corresponent pla econòmic
financer que s’ha aprovat i procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
3. 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 és aprovada per tres vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PADRONS FISCALS DE TAXES I PREUS PÚBLICS
AGRUPATS 2n TRIMESTRE DE 2012, FESTES LOCALS 2012, IBI URBÀ I RÚSTICA 2012 I
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2012.
L’Alcaldessa informa del tancament del padró de padró de taxes i preus públics agrupats 2n.
Trimestre de 2012, del padró de festes locals 2012, de l’IBI urbà i rústic 2012 i Vehicles de
Tracció mecànica 2012 i PROPOSA:
Aprovar inicialment els següents padrons i pels imports següents:
- TAXES I PREUS PÚBLICS AGRUPATS, 2n. TRIMESTRE 2012.
Import: 9.967,50.-€, amb 245 documents cobratoris.
- FESTES LOCALS 2012.
Import: 4.723,86.-€, amb 85 documents cobratoris.
- IBI URBANA 2012.
Import: 36.031,77.-€, amb 421 documents cobratoris.
- IBI RÚSTICA 2012.
Import: 12.116,75.-€, amb 364 documents cobratoris.
- IVTM 2012.
Import: 8597,83.-€, amb 188 documents cobratoris.
La proposta és aprovada per tres vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI, A DATA 1
DE GENER DE 2012.
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 2012, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2011.
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 2012.
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:
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 2012, i que
contenen la formalització de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2011. 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 2011
Altes de l’1 de gener de 2011 a l’1 de gener de 2012
Baixes de l’1 de gener de 2011 a l’1 de gener de 2012
Variacions per error en el sexe: altes
Variacions per error en el sexe: baixes
Població de dret a 1 de gener de 2012

TOTAL
169
12
18
0
0
163

HOMES
91
6
10
0
0
87

DONES
78
6
8
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
3

11
15
1
0
0

12

0
0
18

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 2012 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.
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
12.40 hores.

