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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 10/2017
Caràcter: extraordinari
Data: 18 de desembre de 2017
Horari: de 19:30 a 19:55 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari accidental
- Ordre del dia.
1.- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2018.
2.- Aprovació de la delegació de competència en favor del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà per a la redacció i actualització del Pla director del servei municipal d’abastament
d’aigua de Blancafort i de petició de les despeses derivades.
3.- Aprovació de la cinquena i última certificació de les obres de “Rehabilitació del cementiri
municipal”.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 19:30 hores del dia 18 de desembre de 2017.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2018.
Antecedents:
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018.
El secretari interventor de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Fonaments de dret:
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen,
Acorda:
1. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic, el qual,
resumit per capítols, és el següent:

AJUNTAMENT

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL €

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

130.500,00
6.000,00
147.400,00
222.300,00
13.600,00
0,00
105.200,00
0,00
0,00
625.000,00

AJUNTAMENT

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL €

PRESSUPOST
DE DESPESES

149.700,00
234.800,00
0,00
65.500,00
0,00
175.000,00
0,00
0,00
0,00
625.000,00

2. Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 626.431,50 €, d’acord amb el
següent detall:
Càlcul del sostre de despesa
Despesa no financera
no financera del pressupost 2018
€
Capítol 1
149.700,00
Capítol 2
234.800,00
Capítol 3
0,00
Capítol 4
65.500,00
Capítol 5
0,00
Capítol 6
175.000,00
Capítol 7
0,00
Despesa no financera
625.000,00
Regla despesa liquidació 2017
Regla despesa pressupost 2018

423.211,82
401.325,60
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marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el
sostre de la despesa, sempre que hi hagi
finançament
SOSTRE
DE
DESPESA
PRESSUPOST 2018

21.886,22
1.431,50

1.431,50

DEL
626.431,50

3. Aprovar les bases d'execució del pressupost general.
4. Aprovar la plantilla de personal que s'ha detallat, així com la relació de llocs de treball en la
que es modifica el lloc de secretari interventor d’acord amb les següents consideracions:
Per Resolució GRI/622/2015, de 20 de març, la Direcció General d’Administració Local va
resoldre la creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera de
l’Ajuntament de Blancafort com a lloc de treball reservat a personal funcionari d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció, a proveir pel
sistema de concurs.
Per la provisió d’aquesta plaça, l’Ajuntament de Blancafort ha considerat la creació d’una
agrupació de secretaries per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretari interventor
amb habilitació de caràcter estatal amb els municipi veïns de Rocafort de Queralt i de Senan,
havent iniciat la tramitació del corresponent expedient de constitució de l’agrupació. El temps de
dedicació i els costos del lloc de treball es repartiran al 40% per al nostre municipi i al 30% i
30% respectivament entre els dos municipis restants.
El funcionari de l’agrupació tindrà la categoria corresponent al grup de classificació A1 i el
complement de destí serà el 22. La jornada laboral serà de 37,50 hores setmanals, pertocant
doncs al nostre municipi un total de 15’00 hores setmanals amb la dotació pressupostària
següent:
-

Retribucions bàsiques: 7.500,00 €
Complement de destí: 3.700,00 €
Complement específic: 6.450,00 €

Si la plaça es proveís mitjançant acumulació, s’establiria la proporció que correspongués.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2
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d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 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.

2- Aprovació de la delegació de competència en favor del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà per a la redacció i actualització del Pla director del servei municipal d’abastament
d’aigua de Blancafort i de petició de les despeses derivades.
Antecedents:
1. L’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat les bases d’una línia de subvencions (Resolució
TES/2063/2017) adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i
l’actualització de plans directors dels servei municipal d’abastament d’aigua, la convocatòria de
les quals serà aprovada properament.
2. Un Pla director d’abastament d’aigua és una eina de planificació que ha de permetre als ens
locals gestionar el servei d’abastament d’aigua i és la figura tècnica necessària per justificar la
sol·licitud d’una subvenció, una concessió o la viabilitat d’un nou desenvolupament urbanístic,
sent molt important la seva existència, revisió i/o actualització.
3. Segons les bases de la línia de finançament aprovada per l’Agència Catalana de l’Aigua, una
agrupació d’ens locals pot presentar una sol·licitud de subvenció de forma conjunta mitjançant
un certificat de la delegació del municipi a l’ens supramunicipal per a la redacció del Pla,
obtenint un resultat que uneixi criteris i formats tècnics.
4. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà proposa realitzar la revisió, actualització o nova
redacció del Pla director, i fer la petició de la línia de subvenció dels ajuntaments que n’hagin
autoritzat la sol·licitud, amb la posterior contractació d’un tècnic que s’encarregui de la redacció
del Pla director.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el
següent acord:
Primer. Delegar la competència per a la redacció del Pla director del servei municipal
d’abastament d’aigua del municipi de Blancafort al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per tal que
pugui realitzar la petició de la línia de finançament per a la redacció del Pla director del servei
municipal d’abastament d’aigua un cop publicada la convocatòria per l’Agència Catalana de
l’Aigua, segons la Resolució TES/2063/2017 de les bases de la línia de subvenció.

3.- Aprovació de la cinquena i última certificació de les obres de “Rehabilitació del
cementiri municipal”.
El secretari interventor dóna compte de la cinquena i última certificació de les obres de
“Rehabilitació del cementiri municipal”, incloses en el Pla d’Acció Municipal de la Diputació de
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Tarragona de l’any 2017, emesa pel tècnic director senyor Abdon Aguadé i Benet, per un import
de 50.048,52 euros, en concepte de les obres realitzades per l’empresa adjudicatària Excavacions
Carbonell S.A. durant els mesos de novembre i desembre de 2017.
Aquesta certificació presenta el següent resum:
-

Pressupost total d’adjudicació:
Import d’obra executada durant el mes:
Import certificat anteriorment:
Total certificat:
Import de l’obra pendent d’executar:

160.132,28 €
12.796,05 €
147.336,23 €
160.132,28 €
0,00 €

Comprovada la realització de l’obra certificada, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat
dels regidors assistents la seva aprovació i la tramesa a la Diputació de Tarragona, junt amb
l’acta de recepció i el certificat final d’obra, per tal de poder rebre la subvenció del PAM 2017
que hi pertoca.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 19:55 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari accidental

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

