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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 23 d’abril de 2015. 
 
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot 
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. 
Alcalde Joan Jordi Boronat Ferré, assistit per la  Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, 
essent les dinou hores i trenta minuts del dia 23 d’abril de 2015, per celebrar Sessió 
Extraordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
Assistents: 
 
• Alcalde:  Sr. Joan Jordi Boronat i Ferré 
• Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa  

Sr. Alfred Blanch Farnós 
Sra. Judit Lleixà Solà  
Sra. Àngela Pla Pujol 
Sr. Jordi Roé Bonfill 
Sr. Antonio Ollés Molías 
Sr. Èric Bel Gisbert 
Sr. March March Mayo 
Sr. Fernando Llombart  Romeu 
Sr. Javier Boqué Piñol 

 
Secretaria acctal.  de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 12 de març de 2015. 
2. Aprovació, si s’escau, xifra de població del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 

2015. 
3. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festivitat de Sant Gregori 2015. 
4. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades en el procediment 

licitatori convocat per la contractació de la gestió del servei públic de Centre de dia de 
Santa Bàrbara. 

5. Aprovació, si s’escau, modificació dels estatuts de la Mancomunitat Taula del Sénia.  
6. Aprovació, si s’escau, baixa drets reconeguts exercicis anteriors. 
7. Aprovació, si s’escau, Liquidació de tributs del servei de recaptació de la Diputació 

corresponent a l’exercici 2014. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la s essió de data 12 de març de 2015. 
 

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 

El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, diu que al punt: 
2. Declarar el desestiment del procediment d’adjudi cació de l’expedient de 
contractació de la gestió del servei públic de Cent re de Dia.  
 
Va votar abstenció i va explicar el per què del sentit del seu vot i no consta, per tant 
l’acta s’ha de rectificar en el sentit següent: 



 

2 
 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

“votaré abstenció perquè no he participat , ni cap grup de l’oposició, ni en l’elaboració de 
l’expedient ni en l’obertura de les pliques.” 
 
I al punt: 
3. Aprovació, si s’escau, contracte de gestió del s ervei públic del Centre de Dia. 
 
Va votar abstenció i va explicar el per què del sentit del seu vot i no consta, per tant 
l’acta s’ha de rectificar en el sentit següent: 

 
“votaré abstenció perquè no he participat , ni cap grup de l’oposició, ni en l’elaboració de 
l’expedient ni en l’obertura de les pliques.” 
 
Amb les esmenes anteriors l’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels 
membres de la Corporació. 

 
2. Aprovació, si s’escau, xifra de població del Pad ró Municipal d’Habitants a 1 de 

gener de 2015. 
 

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 2015, que recullen el resultat de les 
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014. 
 
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 2015. 
 
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, al Ple de la Corporació, es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
PRIMER. 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 2015, i que 
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme 
durant l’exercici 2014. El resum que s’aprova és el següent: 

                    Homes                      Dones                                           Població 
                    Homes      %T.Homes        %Tot a             Dones       %T.Dones     %Total          Població       %Total 
              1.904                50,99           100,00             1.830          49,01             100,00           3.734             100,00 

 
TOTAL MUNICIPI       1.904                                      50,99             1.830          49,01                                   3.734       



 

3 
 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

 
SEGON. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2015, 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. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres 
de la Corporació. 

 
3. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festivitat d e Sant Gregori 2015. 

 
En referència a: 
 
a) La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present 
 

MEMÒRIA 
 

De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres 
poblacions de la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb bous, 
correbous en carrers o plaça, no fixa, construïda a l’efecte, reunint les suficients 
garanties de solidesa i seguretat. 
 
Aquestes festes tradicionals i populars ja es celebraven a la nostra població a l’any 1928 
segons els programes de festes conservats de les Festes Majors que en aquella època i 
fins l’any 1976 es celebraven al voltant de la diada del patró sant Gregori.  
 
Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, l’any 2014 vam recuperar la 
celebració dels correbous per la diada del nostre patró, Sant Gregori, i aquest any 2015 
tenim la voluntat de continuar-ho i incloure-ho dintre de la programació de la Festivitat 
Patronal: 
  
• Dia 9 maig (dissabte) 
 

o 8.00 h a 9.00 h Bou capllaçat. 
 
De la ramaderia d’Hilario Príncep Martínez, i per carrers de la població (s’adjunta 
circuit).  
 
Considerada que sigui la present Memòria pel Ple de la Corporació Municipal per a la 
finalitat al principi esmentada, prega que s’informi favorablement i amb això pugui ser 
realitzat-autoritzat degudament la celebració d’aquesta festa tradicional amb bous. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres 
de la Corporació. 
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4. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofer tes presentades en el procediment 
licitatori convocat per la contractació de la gesti ó del servei públic de Centre de 
dia de Santa Bàrbara. 
 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 12 de març de 2015, 
acordà aprovar l'expedient de contractació pel procediment obert per l’adjudicació del 
contracte de gestió del servei públic de Centre de dia a Santa Bàrbara. 
Atenent que s’han presentat els següents licitadors: 
- Número 1: Residència Tercera Edat l’Onada, SL.    
- Número 2: Fundació per a l’atenció social     
- Número 2: Serveis de Geriatria Alfacs, SL.    . 
Tots tres licitadors compleixen amb els requisits establerts al Plec de clàusules 
reguladores del procediment, resultant procedent ser declarat admesos en el 
procediment. 
Els licitadors admesos han presentat les ofertes que han  estat avaluades en la forma 
següent: 

1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor: 
 

 
Residència Tercera 
Edat l’Onada, SL 

Fundació per a 
l’atenció social 

Serveis de Geriatria 
Alfacs, SL. 

Recursos humans 11,90 11,10 11,70 
Organització del treball 9,80 9,50 9,80 
Objectius i pla d’atenció individual 7,80 7,30 7,60 
Avaluació de la gestió 5,70 5,50 5,30 
Participació 3,00 3,00 3,00 

 
2. Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques:  

 

Residència Tercera 
Edat l’Onada, SL 

Fundació per a 
l’atenció social 

Serveis de Geriatria 
Alfacs, SL. 

Reducció del termini de la concessió 5,00 10,00 10,00 
Millora del cànon 0,44 0,59 5,00 
Millores en la dotació d’equipament del centre 2,77 0,94 10,00 
Per disposar de sistemes de qualitat 4,00 4,00 2,00 
Per la cartera de serveis complementaris a 
aplicar al centre 10,00 10,00 10,00 
Proposta de tarifes a aplicar als usuaris 2,50 2,50 10,00 

 

 
Residència Tercera 
Edat l’Onada, SL 

Fundació per a 
l’atenció social 

Serveis de Geriatria 
Alfacs, SL. 

Criteris avaluables judici de valor 38,20 36,40 37,20 
Criteris avaluables fórmules matemàtiques 24,71 28,03 47,00 
Total Puntuació 62,91 64,43 84,20 

 

 

 
Atenent que l’empresa que ha obtingut una major puntuació ha estat Serveis de 
Geriatria Alfacs, SL, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades en el procediment licitatori 
convocat per la contractació de la gestió del servei públic de Centre de dia a Santa 
Bàrbara següents: 
- Residència Tercera Edat l’Onada, SL.    
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- Fundació per a l’atenció social     
- Serveis de Geriatria Alfacs, SL.    . 
SEGON. Requerir a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL per tal que en el termini 
de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present requeriment, 
presenti la documentació següent: 
- Justificació de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat social. 
- Autorització en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara degudament signada pel 

licitador o el seu representant per poder consultar durant la vigència del contracte les 
vegades que sigui necessari el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social. 

- Justificació de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 

- Justificació d’haver constituït la garantia definitiva prevista a l’article 42 del present 
Plec, per un import de 10.000,00 €. 

TERCER. Donar trasllat del present acord als licitadors, advertint-los que contra el 
mateix serà procedent la interposició de recurs especial de revisió de decisions en 
matèria de contractació previst a l’article 40 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
QUART. Donar trasllat del present acord a Dipositaria de fons. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, votaré abstenció perquè no ens 
han convidat a participar, ni a mi ni cap grup de l’oposició, ni en l’elaboració de 
l’expedient, ni en l’obertura de les pliques, ni en la valoració de les ofertes presentades. 
 
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels vuit membres de CiU, dues abstencions d’UP i una abstenció del 
PP. 

 
5. Aprovació, si s’escau, modificació dels estatuts  de la Mancomunitat Taula del 

Sénia.  
 

La Mancomunitat de la Taula del Sénia es va constituir el 17 de desembre de 2005. És 
necessària la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Taula del Sénia per tal 
d’adaptar els fins de la Mancomunitat, al que disposa la disposició transitòria onzena de 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL), així com la incorporació dels municipis de San Rafael del Río, Herbés i 
Sant Jordi/San Jorge. 
 
Per provisió de la Presidència de la Mancomunitat de data 20 de maig de 2014 
s'inicia el procediment per a l'adaptació dels fins d'aquesta entitat, al que disposa la 
disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL). 
 
S'emet informe per la Secretaria de la Mancomunitat sobre l'ajust a l'ordenament jurídic, 
de l'inici del procediment i tramitació del mateix, que es correspon amb la providència de 
data 20 de maig de 2014, on s’assenyala el procediment a seguir. 
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La disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) estableix l'obligació que 
correspon a les mancomunitats de que en el termini de sis mesos des que entri en vigor 
adaptin els seus estatuts al que preveu l'article 44 de la LBRL. En cas contrari 
incorrerien en causa de dissolució. 
 
Aquesta adaptació, consistirà en orientar les competències de les mancomunitats, 
exclusivament a la realització d'obres i la prestació dels serveis públics, necessaris 
perquè els municipis puguin exercir les competències o prestar els serveis enumerats en 
els articles 25 i 26 de la LBRL, i que resulten modificats per la LRSAL. 
 
L'article 44 de la LBRL, reconeix als municipis el dret a associar-se amb altres, en 
mancomunitats, per a l'execució en comú d'obres i serveis determinats, de la seva 
competència. 
 
Vista la proposta presentada per la Gerència i acceptada per la Presidència de la 
Mancomunitat, de nova redacció dels Estatuts contenint els fins de la Mancomunitat, 
després de l'adaptació efectuada, per a complir el que disposa la disposició transitòria 
onzena de la LRSAL. 
 
Atès que paral·lelament s’estava portant a terme la tramitació de l'expedient de 
modificació per la incorporació dels municipis de San Rafael del Río, Herbés i Sant 
Jordi/San Jorge. 
 
L’Assemblea de la Mancomunitat Taula del Sénia, en data de 20 de juny de 2014 
acordà: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació del text dels Estatuts que regeixen la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia, que s’annexa a aquesta proposta, i que comporta 
la incorporació dels municipis de San Rafael del Rìo, Herbés i Sant Jordi/San Jorge. 
 
Segon.- Tot i que en data 12 de juny de 2014 ja es va donar compte a les Conselleries 
competents en matèria d’Administració Local de la Comunitat Valenciana, Catalunya i 
Aragó i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la providència de 
Presidència de començament de l'expedient de modificació d’Estatuts, ara un cop 
aprovat inicialment per l’Assemblea de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, es 
trasllada el present acord juntament amb els nous estatuts al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (donat l’àmbit supracomunitari de la Mancomunitat) i a les 
Conselleries competents en matèria d'Administració Local de la Comunitat Valenciana, 
Catalunya i Aragó per al seu informe, que, si no emeten en el termini de dos mesos, 
s'entendrà favorable, Així com, demanar informe de les Diputacions Provincials de 
Castelló, Tarragona i Terol i dels Consells Comarcals del Montsià i del Matarranya, 
indicant que, si no emeten informe en el termini de dos mesos, s'entendrà favorable. 
 
Tercer.- Un cop rebuts els corresponents informes, es donarà trasllat als ajuntaments 
per ser necessària l’aprovació per la totalitat dels municipis mancomunats, mitjançant 
acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, acord que 
s’haurà d’emetre en el termini de dos mesos. 
 
Quart.- Feta l’aprovació pels diferents municipis mancomunats, es procedirà a aprovar-
lo definitivament per l’Assemblea de la Mancomunitat, sent aleshores necessari el 
quòrum de majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 
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Tot seguit, l'expedient es sotmetrà a informació pública per termini d'un mes, mitjançant 
anunci als taulers d'edictes dels ajuntaments interessats i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (per raó del domicili de la Mancomunitat) a efectes 
d’al·legacions pels veïns afectats. 
 
Cinquè.- Finalment, remetre totes les actuacions al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques.” 
 
En quant al procediment per a la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat s'estarà 
al que disposa la LRBRL així com les normes que li siguin d'aplicació de cada 
Comunitat Autònoma: 
 
La iniciativa per a la modificació dels estatuts, que podrà partir de qualsevol dels 
municipis mancomunats o de l'òrgan de govern de la mancomunitat, requerirà, en tot 
cas, l'acord dels ajuntaments, així com de l'Assemblea de la Mancomunitat, tant l'acord 
del primer, com del segon (la Mancomunitat) per a la seva aprovació definitiva haurà de 
ser adoptat per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 
 
Quan l'acord de l'òrgan de govern de la mancomunitat sigui favorable a la iniciativa, un i 
altre seran sotmesos a informació pública i informe de la Diputació o Diputacions 
Provincials interessades i de les Conselleries competents en la matèria d'Administració 
Local. 
 
Per a l'aprovació definitiva, si bé es tracta d'una modificació no substancial dels 
Estatuts, ja que no afecta la representativitat que els ajuntaments tinguin en els òrgans 
de govern de la Mancomunitat, ni als criteris per a les aportacions financeres, s’han de 
pronunciar tots i cadascun dels municipis conforme al Real Decreto 1690/1986, de 11 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales. 
 
La modificació i supressió de mancomunitats, així com la modificació dels seus Estatuts, 
té efectivitat a partir de la publicació de la seva Resolució definitiva en el Butlletí Oficial 
de la Comunitat del domicili de la Mancomunitat o en el seu cas en el Butlletí. Donant-se 
trasllat a l’Administració de l’Estat. 
 
Sobre la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Taula del Sénia: 
 
En data 15 de juliol de 2014, va emetre informe la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat Valenciana. 
 
En data 28 de juliol de 2014, va emetre informe la Diputació Provincial de Terol 
 
En data 29 de juliol de 2014, va emetre informe la Direcció General d’Administració 
Local de la Diputació General d’Aragó 
 
En data 29 de setembre de 2014, va emetre informe la Diputació Provincial de Castelló. 
 
En data 11 de desembre de 2014, va emetre informe el Consell Comarcal del  Montsià. 
 
En data 22 de desembre de 2014, va emetre informe la Diputació Provincial de 
Tarragona. 
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En data 10 de març de 2015, va emetre informe el Consell Comarcal del Matarranya. 
 
En data 10 de març de 2015, va emetre informe la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès l’informe de Secretaria de data 20 de març de 2015, 
  
Vistos els Estatuts aprovats inicialment per l’Assemblea de la Mancomunitat i que 
s’adjunten al present acord 
 
Vistos aquests antecedents, l’ajuntament de Santa Bàrbara proposa que s’acordi: 
  
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del text dels Estatuts que regeixen la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia per tal d’adaptar els fins de la Mancomunitat, al que 
disposa la disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), així com refondre en 
aquest expedient el de la incorporació dels municipis de San Rafael del Río, Herbés i 
Sant Jordi/San Jorge. 
 
SEGON.- Autoritzar a la Mancomunitat de la Taula del Sénia per fer la publicació del 
present acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 
TERCER.- Remetre certificat d’aquest acord a la Mancomunitat de la Taula del Sénia. 
 
QUART.- Facultar a l’alcaldia per a la gestió i signatura de tots els documents que siguin 
necessaris. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres 
de la Corporació. 

 
6. Aprovació, si s’escau, baixa drets reconeguts ex ercicis anteriors. 

 
ANTECEDENTS 
 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 
establir si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten 
pendents de cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment. 
 
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de març de 2015 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis 
anteriors, pendents de cobrament. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Cal tenir en compte els articles 66 a 69 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària,  15 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària i 
24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets 
reconeguts i liquidats. 
 
2. Cal considerar l’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 
els articles 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol pel qual s’aprova el 
Reglament general de Recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor. 
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3. Cal considerar la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local / la Instrucció  
del Model Simplificat de Comptabilitat Local. 
 
4. Cal tenir present l’article 212.4 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, en relació amb 
l’òrgan competent. 
 
Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 52.283,50€. El detall individualitzat del 
qual figura a l’annex. 
 
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets 
esmentats. 

 
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels vuit membres de CiU, dues abstencions d’UP i una abstenció del 
PP. 

 
7. Aprovació, si s’escau, Liquidació de tributs del  servei de recaptació de la 

Diputació corresponent a l’exercici 2014. 
 
Vist l’informe d’intervenció de fons sobre la liquidació de tributs de BASE corresponent a 
l’exercici 2014 que diu: 

“En relació al compte de recaptació que presenta l’Organisme Autònom de Recaptació 
de Tributs de la Diputació de Tarragona (BASE) referit a la gestió de cobrament de 
tributs durant l’exercici 2014. informo: 
 
A)  Executiva 
 
Primer. L’anàlisi numèric de la liquidació es presenta com annex a aquest informe. El 
resultat de la gestió de Base ha estat el següent: 
 

Càrrec inicial a 01-01-14 763.281,46 
Nous càrrecs exercici  232.888,48 
Càrrec definitiu descomptats els recàrrecs de la Diputació 996.169,94 
Baixes de l’exercici 36.319,60 
Ingressat 131.328,37 
Percentatge dels ingressos 13,18% 
Percentatge de les baixes  3,65% 
Percentatge de dates ( baixes més ingressos) 16,83% 
Saldo pendent de cobrament a l’ajuntament 828.521,97 
Premi executiva BASE 25,94 
Interessos devengats 0,00 
Diferència Ajuntament 131.302,43 
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Segon. La diferència que existeix entre les xifres que figuren al compte de recaptació i 
les que es presenten a l’aprovació prové dels recàrrecs provincials de l’ IAE, que al no 
ser un recurs propi no es comptabilitzen. 

B) Voluntària no liquidable 
 
Primer. Els càrrecs inicials que figuren a la liquidació de BASE s’ajusten als padrons 
fiscals aprovats per l’Ajuntament per 2014. 

 
Càrrec  1.546.085,91 
Minoració del càrrec 9.025,16 
Càrrec definitiu sense recàrrec provincial 1.537.060,75 
Ingressos de l’Ajuntament  segons liquidació Base      1.293.742,01 
Pendent a 31-12-2014 sense recàrrec provincial 205.666,34 
Pendent en voluntària sense recàrrec provincial 33.387,93 
Pendent total 239.054,27 
Premi cobrament de BASE  45.280,94 
Ingressos Líquids ajuntament  1.248.641,07 
Bestretes realitzades  783.561,36 
Devolucions realitzades 652,80 
Diferencia a transferir 464.426,91 
 
Segon. Les  baixes que presenta Base estan degudament documentades i contrastades 
per l’Oficina de gestió tributària. La majoria són acords de l’Ajuntament, crèdits 
incobrables, i errades de fet, materials o aritmètiques. Un cop corregits els errors, un 
gran nombre d’aquest rebuts es posen al cobrament mitjançant liquidacions directes. 

Normalment les baixes de  l’IAE, són degudes a les resolucions adaptades per l’Agència 
d’Administració Tributària, sobre tot per errors en la confecció dels rebuts o bé per 
anul·lacions derivades de la finalització de les activitats que grava l’impost. 
  
La major part de les baixes de l’Impost sobre vehicles es per que no circulen, s’han 
transferit a altres titulars o s’han donat de baixa durant el primer trimestre. 
 
També hi ha moltes baixes per crèdit incobrable, i prescripció, i que figuren en 
l’expedient. És en aquest punt on BASE tindria que esforçar-se molt més per no tenir 
que arribar a la prescripció.  
 
Tercer. Els percentatges de recaptació són els que figuren a continuació. 

 
Si considerem els cobraments efectuats tant en període voluntari com en executiva, els 
percentatges de recaptació dels padrons de 2014 són els següents percentatges: 

 

Econ.   Descripció   Recaptat  

  
 

 %  

11200 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 96,37% 
11300 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 85,81% 
11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 81,74% 
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11600 IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENY 70,36% 
13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 96,62% 
30100 TAXA DE CLAVEGUERAM 87,44% 
30200 TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES 88,01% 
30900 TAXA PER CEMENTIRI 95,98% 

 
Quart. S’hauria de demanar a BASE un esforç per incrementar encara més aquests 
percentatges. 

C) Voluntària  liquidable  
Que BASE considera que integren el compte de voluntària liquidable tots aquells càrrecs 
que no formen part dels padrons que es meriten l’u de gener i que es cobren en 
voluntària al llarg de l’any. En concret són les altes i baixes de l’IAE, de IVTM i els 
ingressos directes de l’IBI, tant urbana com rústica, plusvàlues, taxes  etc. 
El comte de recaptació voluntària liquidable corresponent a l’exercici 2014 es presenta 
com a annex . El resultat final  de la gestió de Base  ha estat el següent: 

 
CONCLUSIÓ 
 
Aprovar la relació del compte de recaptació que presenta l’Organisme Autònom de 
Recaptació de Tributs de la Diputació de Tarragona (BASE) referit a la gestió de 
cobrament de tributs durant l’exercici 2014.” 
És per tot això que es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar la liquidació de tributs de la Diputació  d’aquest  Ajuntament, referida 
a 31 de desembre de 2014. 
SEGON. Remetre una còpia del acord autoritzada pel Sra. Secretaria de la Corporació i 
amb el vist-i-plau de l’Alcalde, a BASE. 

 
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels vuit membres de CiU, dues abstencions d’UP i una abstenció del 
PP. 

 
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent 
les dinou hores i quaranta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

          
Vist i plau 

         L’Alcalde 
 
            Joan Jordi Boronat Ferré 

 

Càrrec inicial  99.494,09 
Minoració càrrec 4.863,23 
Càrrec definitiu 94.630,86 
Ingressos de l’Ajuntament 43.931,06 
Pendent en voluntària 24.471,54 
Pendent executiva 26.649,41 
Pendent total 51.120,95 
Percentatge cobrament 46,42% 
Percentatge de les baixes 4,89% 


