1

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 1/2016
Caràcter: ordinari
Data: 29/03/2016
Horari: de 20:20 a 21:55 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, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari acctal.
Excusen la seva assistència les regidores Vanesa Sans Rosich i Judit García Baltà.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Coneixement de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2015.
4.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini pel període 2017-2019.
5.- Aprovació de l’encàrrec de gestió a la Diputació de Tarragona per a la implantació del
programa del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum – SINAC.
6.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs electes
locals de l’exercici 2016.
7.- Moció de suport a l’execució del projecte d’abastament d’aigua a les comarques de la
Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia.
8.- Moció a favor de les normatives municipals com a principal eina de protecció paisatgística
9.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
10.- Precs i preguntes.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió ordinària i primera
convocatòria, a les 20:20 hores del dia 29 de març de 2016.
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 de les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors.
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El senyor alcalde pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
l’acta de la sessió ordinària número 7/2015, corresponent al dia 27 d’octubre, i a l’acta de la
sessió extraordinària número 8/2015, del dia 11 de desembre de 2015, que s’han distribuït amb la
convocatòria. No es formula cap observació i s’aproven per unanimitat dels cinc regidors
assistents dels set que componen el plenari.
2.- Coneixement dels decrets de l’alcaldia des de la sessió anterior.
Acte seguit es dóna compte, en compliment de l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, dels decrets de l’alcaldia següents:
Número

Àrea

Data

Assumpte

59/2015
60/2015
61/2015
62/2015
63/2015
64/2015
65/2015
66/2015
67/2015
68/2015
69/2015
70/2015
71/2015
72/2015

Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Governació
Hisenda
Hisenda
Obres
Obres
Ocupació
Estadística
Hisenda
Hisenda

29/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
04/11/2015
11/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
30/11/2015
03/12/2015

73/2015
74/2015
75/2015
76/2015
01/2016
02/2016

Obres
Obres
Obres
Hisenda
Hisenda
Governació

09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
31/12/2015
29/01/2016
29/01/2016

Informe favorable del Projecte de millora de la carretera TV-2338
Concessió de la llicència d’obres a Jaume Aluja Masalles
Concessió de la llicència d’obres a M. Teresa Castro Aluja
Concessió de la llicència d’obres a Tomàs Aluja Banet
Concessió de la llicència d’obres a Florenci París Masalles
Acord de devolució de 48 dies de la paga extra de desembre 2012
Aprovació del cost efectiu dels serveis de l’exercici 2014
Inici de l’expedient d’elaboració del pressupost del 2016
Declaració d’arxiu de l’expedient d’obres número 1/2014
Concessió de la llicència d’obres a David Anglès González
Aprovació del conveni del Programa de Treball i Formació 2015
Declaració de caducitat de tres inscripcions padronals, exp 2/2015
Aprovació de la relació de factures del mes de novembre
Sotmetiment a informe de la secretaria intervenció del pressupost
de l’exercici 2016
Concessió de la llicència d’obres a Tomàs Aluja Banet
Aprovació de la certificació d’obres d’arranjament de camins
Concessió de la llicència d’obres a Empar Úbeda Gómez
Aprovació de la relació de factures del mes de desembre
Aprovació de la relació de factures del mes de gener
Acord del complement de productivitat de secretaria intervenció
per import de 144,16 € bruts mensuals
Informe favorable del Projecte modificat de millora de la carretera
TV-2338
Inici de l’expedient de liquidació del pressupost de 2015
Concessió de la llicència d’obres a Enric París Daran
Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2015
Adhesió a la 3ª pròrroga de l’Acord marc de subministrament
elèctric
Aprovació de la relació de factures del mes de febrer
Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2017-2019
Concessió de la llicència d’obres a Celestino Esturao Martínez
Aprovació de la relació de factures del mes de març

03/2016 Obres

10/02/2016

04/2016
05/2016
06/2016
07/2016

Hisenda
Obres
Hisenda
Hisenda

16/02/2016
24/02/2016
29/02/2016
01/03/2016

08/2016
09/2016
10/2016
11/2016

Hisenda
Hisenda
Obres
Hisenda

01/03/2016
04/03/2016
11/03/2016
29/03/2016

Del contingut d’aquests decrets els regidors en queden assabentats i, per unanimitat, els
ratifiquen en el que sigui menester.
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3.- Coneixement de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2015.
D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l’alcalde, amb
l’informe previ de la intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament.
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà al Ple en la primera sessió
que celebri.
Atès que l’alcaldia, per decret núm. 6/2016 de data 29 de febrer de 2016, ha aprovat la liquidació
del pressupost de l’exercici 2015, es dóna compte al Ple del seu resultat, d’acord amb la
resolució que literalment diu així:
“1.- ANTECEDENTS
1.1. En data 16 de febrer de 2016 aquesta alcaldia va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2. En data 17 de febrer la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del
pressupost del 2015.
1.3. En data 17 de febrer l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats
obtinguts a la liquidació.
1.4. En data 17 de febrer l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute
de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015.
1.5. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015, a 31 de desembre del mateix
exercici s'obté el següent resultat:
1.5.1. Pressupost de despeses:
1- De l’exercici corrent:

€

Pressupost inicial de despeses:
Modificacions:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pressup. pendents de pagament de l’exercici corrent:

555.000,00
0,00
555.000,00
435.397,21
435.397,21
410.220,73
25.176,48

2- Obligacions pressup. pendents de pagament d’exercicis tancats:

1.709,10

3- Obligacions pendents d’operacions no pressupostàries:

3.551,12
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4- Resum de creditors pendents de pagament al final de l’exercici:
De pressupost de despeses. Exercici corrent:
De pressupost de despeses. Exercicis tancats:
D’operacions no pressupostàries:
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI EXERCICI:

25.176,48
1.709,10
3.551,12
30.436,70

1.5.2. Pressupost d’ingressos:
1- De l’exercici corrent:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pressup. pendents de cobrament de l’exercici corrent:
2- Drets pressup. pendents de cobrament d’exercicis tancats:
3- Drets pendents d’operacions no pressupostàries:

€
555.000,00
0,00
555.000,00
564.387,22
215,65
0,00
564.171,57
448.479,02
115.692,55
58.653,68
6.204,57

4- Resum de deutors pendents de cobrar al final de l’exercici:
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent:
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats:
D’operacions no pressupostàries:
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI EXERCICI:

115.692,55
58.653,68
6.204,57
180.550,80

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+).............................................................................
Obligacions reconegudes netes (-)...............................................................

564.171,57
435.397,21

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI: .............................

128.774,36

Ajustos:
Desviacions positives de finançament (-)........................................
8.245,82
Desviacions negatives de finançament (+)......................................
0,00
Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria (+)........
0,00
_________________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI AJUSTAT:............
120.528,54
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1.5.4. Romanent de tresoreria:
1. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FINAL DE L’EXERCICI....... 537.389,63
Caixa Corporació......................................................................
Catalunya Caixa (compte corrent)............................................
Secció de Crèdit de Cellers Domenys (compte corrent)...........
CaixaBank (termini 1)...............................................................
CaixaBank (compte corrent)......................................................
Secció de Crèdit de Cellers Domenys (termini)........................
CaixaBank (termini 2)...............................................................
Catalunya Caixa (termini).........................................................

238,44
206.868,65
17.365,31
100.000,00
5.917,23
12.000,00
70.000,00
125.000,00

2. (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL D’EXERCICI .........
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats..................
D’altres operacions no pressupostàries....................................
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............

180.550,80
115.692,55
58.653,68
6.204,57
0,00

3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAR A FINAL D’EXERCICI..........
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries..................................
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva.............

30.436,70
25.176,48
1.709,10
3.551,12
0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3).......................................
II. SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT.........................................................
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT...................................................
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS..........

687.503,73
43.050,80
0,00
644.452,93

1.5.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 euros.
- Incorporació obligatòria (art.163.3 LHL):
- Incorporació voluntària (art. 163.1 LHL):

0,00
0,00

1.5.7. Saldo de dubtós cobrament:
D’acord amb l’article 191.2 i l’article 193 bis 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
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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 pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de provisió per insolvències de deutors, en
43.050,80 euros. Per a la determinació d’aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat dels
deutes, el seu import i la naturalesa dels recursos dels capítols 1, 2 i 3 d’ingressos. En qualsevol
cas això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni produirà la seva baixa.
Les provisions aplicades per dubtós cobrament en aquest exercici són les següents:
Exercici
Pendent € % aplicat
1997
16,75
100
1998
302,75
100
1999
307,89
100
2000
327,54
100
2001
356,73
100
2002
398,27
100
2003
450,25
100
2004
489,94
100
2005
494,55
100
2006
569,42
100
2007
1.109,40
100
2008
1.196,44
100
2009
1.570,56
100
2010
10.897,27
100
2011
4.488,85
100
2012
17.878,90
80
2013
6.166,08
40
2014
7.758,76
25
2015
27.298,96
5
Total..........................................

Provisió €
16,75
302,75
307,89
327,54
356,73
398,27
450,25
489,94
494,55
569,42
1.109,40
1.196,44
1.570,56
10.897,27
4.488,85
14.303,12
2.466,43
1.939,69
1.364,95
43.050,80

1.5.8. Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Càlcul de la capacitat o
necessitat de finançament derivada de la liquidació:
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, per
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la
pressupostària.
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres

564.171,57
435.397,21
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Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

128.774,36
-6.806,28
4.178,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561.543,87
435.397,21
126.146,66

Conclusió: la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2015 presenta un superàvit
per operacions no financeres del qual, una vegada practicats els ajustos necessaris, resulta una
capacitat de finançament de 126.146,66 euros.
1.5.9. Compliment de la regla de la despesa:
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa,
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell que es desprèn de
la liquidació de 2015.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències
vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix
la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE,
a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2014 al 2015 és de l’1,30% i, si s’escau, afegirem els increments normatius
amb caràcter permanent, i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis
normatius.
De les dades de la liquidació de l’exercici 2015, respecte a l’anterior, es desprèn:
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.

Liquidació
Liquidació
exercici 2014 exercici 2015
432.294,78
435.397,21
-18.333,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos
del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a
altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.333,33
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

413.961,45

435.397,21

0,00

0,00

123.396,23

143.271,42

0,00
0,00
27.918,67
95.477,56
0,00
0,00

0,00
0,00
27.818,70
103.543,26
11.909,46
0,00

290.565,22
0,013
294.342,57

292.125,79

0,00
0,00
294.342,57

Es compleix, doncs, amb la regla de la despesa per un marge de 2.216,78 euros.
1.5.10. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat:
1.5.10.1. Deute públic:

292.125,79
2.216,78
0,54%
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El límit d’endeutament és el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats, segons es regula
en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El volum de deute viu de l’Ajuntament de Blancafort a 31/12/2015, en termes de percentatge
sobre els ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats és del 0,00% ja que no hi ha
endeutament:

1 (+)
2 (-)
3 (-)
4 (-)
5
6
7
8

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE
QQUU
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-34)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
520.982,90
9.394,77
0,00
0,00
511.588,13
0,00
0,00
0,00%

1.5.10.2. Període mig de pagament a proveïdors:
El període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2015 informat al Ministerio de
Hacienda i Administraciones Públicas ha estat de 14,16 dies.
2.- 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.

10

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. Atesa 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.
3.- RESOLUCIÓ
Per tant, resolc:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats figura a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
Amb la presentació del resultat de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2015, el
Ple de l’Ajuntament en pren coneixement i es dóna per informat.

4.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini pel període 2017-2019.
Atès que l’alcaldia ha aprovat el pla pressupostari a mig termini pel període 2017-2019, es dóna
compte al Ple del seu resultat, d’acord amb la resolució que literalment diu així:
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“DECRET DE L’ALCALDIA
Decret número: 9/2016
Assumpte: pla pressupostari a mig termini 2017-2019
Data 4 de març de 2016
1. ANTECEDENTS
En data 1 de març de 2016 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini 2017-2019, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària,
del deute públic i la regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), 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, de deute públic i de conformitat amb la regla de la
despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
2.2.2. 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.
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini
de les finances públiques.
2.3. 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, determina
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a
mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.
3. RESOLUCIÓ
Per tant, resolc:
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord amb el següent
detall:
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LIQUIDA PREV LIQ PREVISIÓ
CIÓ
INGRESSOS
2015
2016
2017
Capítol 1
140.272
134.500
135.845
Capítol 2
5.935
4.800
4.848
Capítol 3
149.747
140.200
141.602
Capítol 4
210.720
209.000
214.080
Capítol 5
14.309
12.000
12.120
Ingressos corrents
520.983
500.500
508.495
Capítol 6
0
0
0
Capítol 7
43.189
22.000
60.000
Ingressos de capital
43.189
22.000
60.000
Capítol 8
0
0
0
Capítol 9
0
0
0
Ingressos financers
0
0
0
INGRESSOS TOTALS
564.172
522.500
568.495
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2015
98.413
220.507
0
47.379
0
366.299
69.098
0
69.098
0
0
0
435.397

2016
120.000
208.000
0
51.000
0
379.000
41.000
0
41.000
0
0
0
420.000

2017
121.200
210.080
0
55.217
0
386.497
82.000
0
82.000
0
0
0
468.497

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2018
137.883
4.921
143.726
220.716
12.302
519.547
0
100.000
100.000
0
0
0
619.547

2019
140.640
5.019
146.601
227.931
12.548
532.738
0
60.000
60.000
0
0
0
592.738

2018
123.018
213.231
0
56.000
0
392.249
129.000
0
129.000
0
0
0
521.249

2019
125.478
217.496
0
57.060
0
400.034
85.000
0
85.000
0
0
0
485.034

3.2. Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla pressupostari
a mig termini.”
Amb aquesta exposició del resultat del pla pressupostari a mig termini pel període 2017-2019, el
Ple de l’Ajuntament en pren coneixement i es dóna per informat.
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5.- Aprovació de l’encàrrec de gestió a la Diputació de Tarragona per a la implantació del
programa del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum – SINAC.
L’Ajuntament de Blancafort presta i gestiona directament el servei de subministrament
domiciliari d’aigua de consum humà, realitzant les analítiques i controls de qualitat de l’aigua
pertinents, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual es
fixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
L’esmentat Reial Decret 140/2003 determina també l’obligatorietat de la tramesa en suport
informàtic de les dades del servei al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum, en
endavant SINAC. Es tracta d’un sistema d’informació sanitari que recull dades sobre les
característiques dels proveïments i la qualitat de l’aigua de consum humà que se subministra a la
població espanyola.
L’Ajuntament, per raons d’eficàcia i davant la falta de mitjans tècnics idonis per portar a terme
aquesta funció, considera convenient obtenir la col·laboració tècnica de la Diputació de
Tarragona i encarregar-li la gestió del Programa SINAC.
A tal efecte, la Diputació de Tarragona ha tramès a l’Ajuntament un model de conveni que regula
l’encàrrec de gestió per a la implantació de les dades relatives a l’abastament i gestió de l’aigua
potable a domicili en el Programa SINAC.
Vist el contingut del conveni i després del corresponent debat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que el componen, ACORDA:
Primer.- Aprovar el model de conveni a signar amb la Diputació de Tarragona, que s’adjunta
com a annex a aquest acord, que regula l’encàrrec de gestió per a la implantació del Programa del
Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC) en el nostre municipi.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona.
Tercer.- Facultar al senyor Magí Baltà i Ventura, alcalde de l’Ajuntament de Blancafort, per la
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del
present acord.
Annex: “ CONVENI ENTRE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L'AJUNTAMENT DE BLANCAFORT, QUE
REGULA L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA DEL SISTEMA
D'INFORMACIÓ NACIONAL D'AIGUA DE CONSUM - SINAC
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet i Tous, qui actua en nom i
representació d’aquesta Corporació, amb les facultats atorgades per l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària de data 8 de juliol de 2011, assistit per la Secretaria General, Sra. Pilar Sánchez Peña.
De l’altre, l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament, Magí Baltà i Ventura, qui actua en el nom i la representació de
l’Ajuntament de Blancafort que li atribueix l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data _ de _ de 2016.
Ambdues parts, en la representació que cadascuna exerceix.
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EXPOSEN
Primer. La Diputació de Tarragona d’acord amb les previsions de l’article 36 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local i l’article 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació econòmica,
tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona, per facilitar la gestió de les seves competències,
impulsar la seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori.
Segon.- Els municipis han de prestar el servei de proveïment domiciliari d’aigua potable segons l’art. 25.2 c) i 26.1
a) Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local.
Així mateix els Ajuntaments han de realitzar els controls de qualitat de l’aigua de consum humà i portar un sistema
de registre per a cada cas i en concordança amb el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (en
endavant SINAC), tal com s’estableix als articles 1,3 i 4 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual es fixen
els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
Alhora, l’article 30 de l’esmentat Reial decret 140/2003 determina que la utilització i subministrament de dades en
suport informàtic al SINAC serà obligatòria per a totes les parts implicades en el subministrament d'aigua de
consum humà.
La normativa que regula la gestió del Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum SINAC és la següent:
El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d'aigua de
consum humà, determina que la utilització i subministrament de dades en suport informàtic al SINAC serà
obligatòria per a totes les parts implicades en el subministrament d'aigua de consum humà.
L'Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum SINAC (BOE
nº 131de 02/06/2005), desenvolupa l'anterior decret.
Tercer.- L'Ajuntament de Blancafort, per raons d'eficàcia, i davant la falta de mitjans tècnics idonis per a portar a
terme aquesta funció, encarrega a la Diputació de Tarragona la gestió del Programa SINAC, i es troba interessat a
obtenir l'esmentada col·laboració tècnica de la Diputació.
A partir de l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i el mateix sentit l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’estableix que la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans, els organismes o les entitats públiques, pot ser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme.
En conseqüència, ambdues parts convenen les condicions en què s’ha d’efectuar aquest específic encàrrec de
gestió, i per tal de deixar constància, subscriuen el present Conveni amb les següents:
CLÁUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del present Conveni és establir el contingut de l’encàrrec de gestió entre la Diputació i l'Ajuntament de
Blancafort, per a la implantació de les dades relatives a l’abastament i gestió de l’aigua potable a domicili en el
Programa del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (en endavant SINAC).
La fase d’implantació de dades, per tal d’incorporar els sistemes d’abastament i gestió al SINAC, no és objecte de
preu públic per part de la Diputació de Tarragona.
Segona.- Contingut de l’encàrrec de gestió.
En virtut de l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Blancafort, la Diputació de Tarragona, en exercici de les seves
funcions d’assistència tècnica als municipis, assumeix la implantació de les dades relatives a l’abastament i gestió
de l’aigua potable a domicili en el Programa del SINAC.
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El SINAC és un sistema d'informació sanitari que recull dades sobre les característiques dels proveïments i la
qualitat de l'aigua de consum humà que se subministra a la població espanyola.
Actualment està sustentat per una aplicació informàtica a través d'Internet, amb el qual totes les dades referents al
proveïment urbà (infraestructures i resultats de les anàlisis periòdiques) han d'incorporar-se dins aquest aplicatiu.
L’assumpció de l’encàrrec no suposa, en cap cas, cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici. Serà responsabilitat de l'Ajuntament dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic
que donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat material objecte de l’encàrrec.
Ambdues entitats es comprometen a guardar la deguda confidencialitat de les dades i se sotmetran al disposat en la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
Tercera.- Activitats a realitzar per la Diputació de Tarragona
Per a l’execució de les tasques objecte de l‘encàrrec de gestió, la Diputació ha de dur a terme les actuacions
següents:
1.

Notificar els usuaris del SINAC per part de la Diputació de Tarragona a l’Agència de Salut Pública de
Catalunya.
La Diputació haurà de comunicar de forma oficial i per escrit a l’autoritat sanitària autonòmica competent les
persones que sol·licitaran l’accés professional al SINAC, indicant el seu nom i cognoms, DNI i que realitzarà
la càrrega de les dades.

2.

Accés professional per part de les tècniques de MST.
El personal tècnic de gravació designat per la Diputació haurà de donar-se d’alta en el SINAC, mitjançant la
pròpia aplicació, i a partir d’aquest moment, ja podran realitzar les funcions de càrrega d’informació al
SINAC.

3.

Informar a l’Ajuntament de qualsevol incidència sobre la gestió de les seves dades.
La Diputació de Tarragona informarà a l’Ajuntament de qualsevol incidència que pugui sorgir en la gestió de
les seves dades.

Quarta.- Activitats a realitzar per l'Ajuntament de Blancafort
Per a l’execució de les tasques objecte de l’encàrrec de gestió, l’Ajuntament de Blancafort es compromet a:
1.

Disposar dels mínims informàtics següents i el certificat digital classe 2CA.
Cal que l’Ajuntament comprovi si disposa els següents requisits informàtics mínims
- Navegador i accés a internet
Tenir instal·lat el programa Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox en el PC o MAC. Es
recomana actualitzar la última versió.
En tot cas, el navegador ha de complir les següents especificacions per a que funcioni correctament:
Microsoft Internet Explorer versions 8.0 o superior
Mozilla Firefox recomanable les últimes versions.
-

2.

Configuració recomanada dels PC’s
Es recomana l’ús d’ordinadors que compleixin el següent perfil com a mínim:
2 Gb RAM. Monitor amb resolució mínima de 1024x768 píxels.
I també cal que comprovin si a l’ordinador tenen instal·lat el Certificat digital Classe 2CA
(certificat personal) de l’Agència Catalana de Certificació o bé de la Fàbrica Nacional de
Moneda i Timbre.

Sol·licitar a la plataforma SINAC l’accés professional.
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L’Ajuntament haurà d’accedir per internet a la plataforma del SINAC vigent, a l’apartat professional i
sol·licitar el seu accés.
3.

Notificar els usuaris del SINAC per part de l’Ajuntament a l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
L’Ajuntament notificarà de forma oficial al Servei Regional corresponent de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya el llistat de persones que sol·licitaran l’accés professional al SINAC, amb noms, cognoms, DNI i
funcions que desenvoluparan, així com també el perfil d’usuari i territori d’actuació. També sol·licitaran l’alta
de la zona d’abastament que gestioni.

4.

Autoritzar a la Diputació de Tarragona com a gravadora de les seves dades
Autoritzada per part de l’autoritat sanitària la zona de l’abastament, l’ajuntament mitjançant l’aplicatiu del
SINAC haurà de designar a la Diputació com a gravadora de les seves dades.

5.

L’Ajuntament donarà instruccions al laboratori que correspongui encarregat de la realització de les
analítiques d’aigua de consum humà.
L’Ajuntament també caldrà que obligui al laboratori que contracti per l’elaboració de les analítiques d’aigua
potable que estigui registrat i reconegut pel SINAC. A més el laboratori ha d’estar en disposició d’oferir les
dades analítiques en els fitxers d’intercanvi, en el format .xml, que SINAC ha descrit i estandarditzat.

6.

L’Ajuntament col·laborarà amb la Diputació per al bon funcionament de l’aplicació.
L’Ajuntament informarà de qualsevol canvi que esdevingui en la seva gestió i manteniment de la xarxa durant
el procés de gravació de les seves dades.
Així mateix, comunicarà immediatament a la Diputació de Tarragona de qualsevol canvi que es produeixi en
les infraestructures d’abastament: captacions, dipòsits, xarxa, entre d’altres.
Facilitarà a les persones encarregades del registre de dades en el SINAC de la Diputació, la informació i
altres requeriments necessaris per al desenvolupament d’aquesta activitat.

Cinquena.- Vigència.
El present Conveni entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura per ambdues parts. El termini de vigència serà
de un any.
Ambdues parts es reserven la facultat de rescindir-lo unilateralment en qualsevol moment, si intervingués causa
justificativa i suficient, amb l'antelació exigida pels principis de bona fe i col·laboració en els termes previstos en la
clàusula següent.
Sisena.- Resolució de l’encàrrec de gestió.
1. L’Ajuntament pot deixar sense efecte l’encàrrec de la gestió del programa del SINAC realitzat a la Diputació.
La cessació de l’encàrrec de gestió requereix l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan competent de
l’ajuntament i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a un mes, comptat
des de la notificació d’aquella resolució.
2.

En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen, i això determinés la
impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió del programa del SINAC, la Diputació de
Tarragona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ajuntament que encarrega.

3.

També s’extingirà el conveni si es produeixen variacions en la situació de l’Ajuntament que comportin la
desaparició de les raons que justifiquen l’encàrrec de gestió, previstes en aquest Conveni. En tot cas, caldrà la
denúncia de la Diputació de Tarragona.
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Setena.- Jurisdicció competent.
La naturalesa d'aquest acord de col·laboració és administrativa i, en el supòsit de litigi entre les parts, seran
competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat i ratificant-se en el seu contingut, signen el present Conveni per duplicat i a un sol
efecte.”

6.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs
electes locals de l’exercici 2016.
D’acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d’1 d’abril, que regula el
règim jurídic d’atribució d’un sistema de compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments de
fins a 2.000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals i disposa
que cada any es publicarà una convocatòria en la qual s’indicarà la compensació màxima anual a
percebre per cada ajuntament sol·licitant, d’acord amb el nombre d’habitants inscrits al Padró i
amb els trams de població que estableix el Decret.
Vista la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels cinc membres assistents dels set que el componen,
adopta el següent acord:
1.- Acollir-se a l’ esmentada convocatòria i sol·licitar a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya la compensació econòmica que correspon a l’Ajuntament de
Blancafort per abonar retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’any 2016, a
benefici de l’alcalde Magí Baltà Ventura, d’alta a la Seguretat Social des de data 1 de maig de
2008, per a dotze mesos, amb un règim de dedicació parcial del 75%.
2.- Assumir el cost i el pagament de les quotes empresarials a la Seguretat Social que
corresponguin per aquest concepte.

7.- Moció de suport a l’execució del projecte d’abastament d’aigua a les comarques de la
Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia.
El senyor alcalde presenta al Ple la següent moció en relació al projecte d’execució de l’obra
d’abastament a les comarques de la Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia, per al seu
debat i votació:
“Antecedents
1. L’any 1989, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà va encarregar un estudi de diagnosi
per a l’abastament d’aigua a tots els municipis de la comarca, el qual va derivar en un estudi de
solucions, presentat l’any 1993 per la Junta d’Aigües, on es posava de manifest que l’opció més
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avantatjosa per resoldre l’abastament a la comarca en aquell moment era l’aprofitament d’aigua
del Riu Anguera mitjançant una presa.
Posteriorment, l’any 1997, la mateixa Junta d’Aigües va presentar un estudi d’opcions
d’abastament a la Conca de Barberà, presentant com alternativa a la presa del Riu Anguera, la
connexió a la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Aquest fet va derivar amb un
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i el CAT per
actuacions d’abastament en alta d’aigua a la comarca i la posterior execució de l’obra
d’abastament d’aigua a la Conca de Barberà, en el seu tram 1: Montblanc – Solivella – Sarral.
2. L’any 2004 es va iniciar la redacció projecte d’abastament en alta des de l’embassament de
Rialb, promogut per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’any 2007, l’ACA redacta un estudi
d’alternatives del projecte esmentat, per al disseny de l’abastament en alta amb captació al canal
Segarra – Garrigues, que inclou la construcció una ETAP i la xarxa d’abastament en 42
municipis de La Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia.
3. L’Agència Catalana de l’Aigua ha presentat el projecte constructiu “Abastament a les
comarques de la Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia”, de data de redacció novembre
de 2015, per un pressupost de 20.547,797,47 € (més IVA). L’àmbit confirmat és de 30 municipis,
quedant inclosos els municipis de Sta. Coloma de Queralt, Conesa, Les Piles, Savallà del
Comtat, Llorac, Vallfogona de Riucorb, Forès, Passanant i Belltall.
També s’ha redactat el projecte d’abastament d’aigua al municipi de Senan, que pateix les
mateixes afectacions que la resta de municipis.
4. Cal tenir en compte que, el desenvolupament de les obres previstes en aquesta actuació suposa
una excel·lent oportunitat per a solucionar definitivament els problemes d’abastament d’aquestes
comarques, tant en la seva vessant quantitativa com qualitativa, alhora que una motivació per a
vertebrar el territori en torn a interessos comuns de primera necessitat i dotar-lo d’elements
públics de gestió.
5. En data 16 de març de 2016, es realitza un Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal de la
Conca de Barberà on s’informa als ajuntaments de la comarca sobre el projecte constructiu
“Abastament a les comarques de la Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia”.
Es proposa al Ple que s’acordi:
Primer.- Donar suport per part de l’Ajuntament de Blancafort a l’execució del projecte
“Abastament a les comarques de la Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia”, el qual
satisfà les necessitats d’abastament d’aigua als municipis de Sta. Coloma de Queralt, Conesa, Les
Piles, Savallà del Comtat, Llorac, Vallfogona de Riucorb, Forès, Senan, Passanant i Belltall.
Segon.- Comunicar el contingut d’aquesta moció al Consell Comarcal de la Conca de Barberà
per al seu coneixement.”
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents dels
set que componen el Ple municipal.
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8.- Moció a favor de les normatives municipals com a principal eina de protecció
paisatgística.
El senyor alcalde presenta al Ple la següent moció per al seu debat i votació:
“El paisatge de la nostra comarca, conformat per les unitats de l’Alt Gaià, la Baixa Segarra, les
Garrigues Baixes i la Vall del Corb, la Conca de Poblet i les Muntanyes de Prades, és un valor
patrimonial a preservar. Les activitats que s’han anat desenvolupant en els indrets de la nostra
comarca ens han deixat, com a herència, el paisatge que actualment tenim. La millora i la
preservació d’aquest depèn de les polítiques que executin els estaments municipals i
supramunicipals. Cal remarcar els esforços que fan els ajuntaments de la Conca de Barberà per
mantenir l’entorn, són el primer esglaó de l’administració que custodia el paisatge, sobretot els
municipis més petits, on la tasca feta llurs ajuntaments ha estat clau per mantenir els valors
paisatgístics de l’entorn. També cal destacar l’esforç que fan els municipis a l’hora de redactar
els seus plans urbanístics, que també son eines de protecció del paisatge. La normativa
urbanística municipal és un procés participat per la societat del mateix municipi, i és fruit de
molt de temps, esforços econòmics i consensos entre diferents sectors.
La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica modifica
diversos articles que ens afecten:
Article 22. Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
1. S’afegeix un apartat, el 8, a l’article 9 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
2. Es modifica l’article 187 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost.
3. S’afegeix un nou article, el 187 bis, al text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
4. S’afegeix un nou article, el 187 ter, al text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text següent:
Article 187 1er. Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació
prèvia.
No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia els actes
següents:
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de
restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena
l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin
a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i
de l’administració competent en matèria de medi ambient.
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Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció
d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
Amb la Generalitat de Catalunya que incentiva als territoris la redacció dels seus POUM i de les
seves cartes de paisatge, s’espera trobar, per part de l’administració de la Generalitat una bona
coordinació amb els estaments municipals i una certa sensibilitat respecte el paisatge. Però tot i
això han hagut alguns casos que en municipis de la nostra comarca on la Generalitat, emparada
amb un canvi legislatiu recent, ha atorgat llicència per a fer rompudes i conrear, en un lloc on el
sol no accepta el conreu que s'hi volia dur a terme. No s’està en contra de les rompudes, sinó que
aquestes s’adeqüin a la normativa vigent de cada municipi i que es tingui en compte que les
activitats o conreus pels quals s'atorga llicència siguin compatibles amb el terreny en qüestió.
Des de l’Ajuntament de Blancafort valorem de manera positiva que la Generalitat de Catalunya
demani als municipis que redactin els seus plans urbanístics i que animi a redactar les seves
cartes de paisatge. Però no entenem que els informes que emeten els ajuntaments, a l’hora
d’adjudicar una llicència, no siguin vinculants.
Per tot això, es proposa al Ple que s’acordi:
PRIMER. Demanar que l’administració local i la Generalitat de Catalunya funcionin de manera
més coordinada alhora d’atorgar els permisos que afecten al territori.
SEGON. Demanar que a l’hora de donar aquests permisos es tingui en compte la normativa
urbanística municipal, com a garantia d’èxit i d’integració paisatgística, i que els informes
emesos pels Ajuntaments tinguin caràcter vinculant, si es tracta de garantir el compliment del
POUM.
TERCER. Demanar que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació doni els
permisos corresponents en funció de si en el terreny en qüestió s’hi pot conrear el que s’ha
sol·licitat o no.
QUART. Comunicar el contingut d’aquesta moció al Departament d’Agricultura, Ramaderia
Pesca i Alimentació, al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’Observatori del paisatge de
Catalunya, a la Direcció General de la conselleria d’Agricultura, a la Comissió de Territori i
Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, perquè en tinguin coneixement.”
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents dels
set que componen el Ple municipal.
9.-Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la visita efectuada al senyor Francesc Tarragona, director dels Serveis Territorials de
Benestar Social i Família a Tarragona, per tractar sobre l’obertura del centre de dia de Blancafort
i la concertació de places públiques. La reunió va ser molt positiva per la bona disposició
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mostrada pel nou director i, tan aviat la Generalitat aprovi el pressupost de l’exercici i disposi de
crèdit pressupostari, es preveu la possibilitat de concertar les places públiques sol·licitades i així
posar en funcionament l’equipament.
II.- De l’encàrrec de redacció d’un avantprojecte de millora del cementiri municipal al servei
d’arquitectura de la Diputació de Tarragona, atès que és del tot necessari efectuar-hi obres de
conservació i rehabilitació. Així, el passat dia 4 de març, tècnics de la Diputació van efectuar una
primera visita al cementiri per tal de conèixer l’espai i presentar una primera proposta de
remodelació.
Seguidament, el regidor i conseller comarcal, senyor Enric París Daran, informa de la petició que
ha presentat el grup polític d’Esquerra Republicana al Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
demanant un estudi detallat de tots els costos de funcionament del Centre comarcal de tractament
de residus municipals i també de les inversions previstes, per així valorar la seva viabilitat. Amb
aquesta intenció, el grup ha demanat una reunió amb el president del Consell Comarcal perquè es
prengui en consideració el trasllat i incineració dels residus de la comarca a la planta incineradora
de Sirusa, al Tarragonès, com a alternativa més econòmica i sostenible i habilitar el Centre
comarcal únicament per al tractament de la fracció orgànica.
10.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 21:55 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.

L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

