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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 1/2019
Caràcter: ordinari
Data: 19 de març de 2019
Horari: de 19:15 a 21:00 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 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’exercici 2018.
4.- Dació de compte del període mig de pagament a proveïdors del 4t trimestre de 2018.
5.- Dació de compte del seguiment del pla econòmic financer 2018.
6.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini per al període 2020-2022.
7.- Aprovació de la pròrroga per a l’any 2020 del Conveni interadministratiu entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament per a la prestació del servei de
Centre de dia.
8.- Aprovació del conveni de cessió de l’espai del Centre de dia a la Fundació Serveis de Suport
per a la prestació del servei d’atenció a domicili.
9.- Aprovació de la sol·licitud d’alta del servei de menjador social del Centre de dia de
Blancafort en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
10.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs
electes locals de l’exercici 2019.
11.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2020.
12.- Aprovació de la revisió del Padró d’habitants a 1 de gener de 2019.
13.- Aprovació de l’adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya.
14.- Moció en relació a la millora de la carretera comarcal C-241d.
15.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
16.- Precs i preguntes.
- Desenvolupament de la sessió.
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A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió ordinària i primera
convocatòria, a les 19:15 hores del dia 19 de març de 2019.
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 extraordinàries anteriors.
El senyor alcalde pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors, números 7/2018 del dia 15 de
novembre i 8/2018 del dia 5 de desembre, respectivament, que s’han distribuït amb la
convocatòria. No es formula cap observació i s’aproven per unanimitat dels set regidors 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:
Data

Assumpte

70/2018 Obres

Número

Àrea

12/11/2018

71/2018 Hisenda
72/2018 Hisenda
73/2018 Recursos
humans
74/2018 Obres

21/11/2018
23/11/2018
28/11/2018

75/2018 Obres

12/12/2018

76/2018 Obres

13/12/2018

77/2018 Hisenda
78/2018 Hisenda
01/2019 Recursos
humans
02/2019 Obres

13/12/2018
31/12/2018
08/01/2019

03/2019 Recursos
humans
04/2019 Hisenda
05/2019 Hisenda

31/01/2019
31/01/2019
06/02/2019

06/2019 Hisenda
07/2019 Obres

19/02/2019
20/02/2019

08/2019 Obres

20/02/2019

Concessió de llicència d’obres, expedient 30/2018, per la
substitució de coberta al c/ de Dalt, 12
Inici de l’expedient d’elaboració del pressupost de 2019
Encàrrec del informes d’intervenció per al pressupost de 2019
Correcció d’errada material de les bases específiques del procés
selectiu de la plaça de secretaria intervenció
Concessió de llicència d’obres, expedient 31/2018, per l’adequació
de local per activitat de farmàcia a la plaça Vella, 6
Aprovació de la certificació de les obres d’arranjament de diversos
camins municipals
Arxiu d’una sol·licitud de llicència d’obres per la creació d’un
habitatge a l’immoble del carrer Rosselló, 2, 2n
Aprovació de la relació de factures del mes de novembre
Aprovació de la relació de factures del mes de desembre
Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos per a les
proves de selecció de la plaça de secretaria intervenció
Concessió de llicència d’obres, expedient 1/2019, per la reparació
de coberta al carrer Fortuny, 28-30
Comunicació de la proposta de nomenament de la plaça de
secretaria intervenció
Aprovació de la relació de factures del mes de gener
Adhesió al sistema de compra centralitzada de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques
Inici de l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici 2018
Concessió de llicència d’obres, expedient 2/2019, per pintar la
façana al c/ Raval de Montblanc, 32
Concessió de llicència d’obres, expedient 3/2019, per la reparació

28/11/2018

23/01/2019
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09/2019 Hisenda
10/2019 Protecció
dades
11/2019 Hisenda
12/2019 Hisenda
13/2019 Hisenda
14/2019 Obres

25/02/2019
28/02/2019

15/2019 Hisenda
16/2019 Joventut

08/03/2019
11/03/2019

28/02/2019
01/03/2019
05/03/2019
07/03/2019

del balcó a la pl. dels Arbres, 4
Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018
Aprovació de la política de protecció de dades de caràcter personal
Aprovació de la relació de factures del mes de febrer
Inici de l’expedient d’aprovació del compte general del 2018
Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes
Concessió de llicència d’obres, expedient 4/2019, per la reparació
d’un forjat al c/ Fortuny, 20.
Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2020-2022
Aprovació de l’annex del conveni de Joventut amb el Consell
Comarcal per a l’any 2019.

Del contingut d’aquests decrets els regidors en queden assabentats i, per unanimitat, els
ratifiquen en el que sigui menester.

3.- Coneixement de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
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. 9/2019 de data 25 de febrer de 2019, ha aprovat la liquidació
del pressupost de l’exercici 2018, es dóna compte al Ple del seu resultat, d’acord amb la
resolució que literalment diu així:
“DECRET DE L'ALCALDIA
Número: 9/2019
Assumpte: liquidació del pressupost del 2018
Data: 25 de febrer de 2019
1.- ANTECEDENTS
En data 19 de febrer de 2019, l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la
corporació.
En data 20 de febrer de 2019, la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació
del pressupost del 2018.
En data 20 de febrer de 2019, l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats
obtinguts a la liquidació.
En data 20 de febrer de 2019, 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 2018.
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Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici de 2018 s’obté, a 31 de desembre de 2018, el
següent resultat:
1.1. Pressupost de despeses:
1- De l’exercici corrent:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament de l’exercici corrent:

€
625.000,00
35.000,00
660.000,00
573.107,61
573.107,61
555.422,05
17.685,56

2- D’exercicis tancats:
Obligacions reconegudes pendents a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats:

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI EXERCICI:

70.167,92
0,00
70.167,92
0,00

17.685,56

1.2. 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 pendents de cobrament de l’exercici corrent:

€
625.000,00
35.000,00
660.000,00
606.786,15
3.242,62
0,00
603.543,53
531.644,59
71.898,94

2- D’exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes, rectificacions, anul·lacions:
Drets pendents de cobrament totals:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament d’exercicis tancats:

151.768,40
-651,51
151.116,89
93.492,14
57.624,75
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TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI EXERCICI: 129.523,69
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+).............................................................................
Obligacions reconegudes netes (-)...............................................................

603.543,53
573.107,61

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

30.435,92

Ajustos:
Desviacions positives de finançament (-)........................................
Desviacions negatives de finançament (+)......................................
Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria (+)........

-2.790,07
7.898,14
21.945,55

TOTAL AJUSTOS:.....................................................................................
27.053,62
__________________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI AJUSTAT:............
57.489,54
1.4. Romanent de tresoreria:
1. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FINAL DE L’EXERCICI....... 731.438,62
Caixa Corporació.......................................................................
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (compte corrent)...
Secció de Crèdit de Cellers Domenys (compte corrent)...........
CaixaBank (termini)..................................................................
CaixaBank (compte corrent)......................................................
Secció de Crèdit de Cellers Domenys (termini)........................

310,20
209.012,53
51.788,55
170.000,00
327,34
300.000,00

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAR A FINAL D’EXERCICI .........
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent............................
De pressupostos d’ingressos. Exercicis tancats.......................
D’operacions no pressupostàries.............................................

131.266,65
71.898,94
57.624,75
1.742,96

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAR A FINAL D’EXERCICI.
De pressupost de despeses. Exercici corrent...........................
De pressupostos de despeses. Exercicis tancats.......................
D’operacions no pressupostàries..............................................

21.690,86
17.685,56
0,00
4.005,30

4. (+) PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ A FINAL D’EXERCICI...
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva............... .
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva..............
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)...................................
II. SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT.........................................................
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT...................................................

0,00
0,00
0,00
841.014,41
42.420,20
0,00
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IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS..........

798.594,21

No hi ha cap despesa pendent d’aplicació pressupostària (compte 413) ni cap creditor per
devolució d'ingressos (compte 418), per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses
generals ajustat és el mateix import de 798.594,21 €.
1.5. 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

1.6. 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
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
42.420,20 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 i 5 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

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003 i anteriors

DR
pendents
capítol 1
10.431,46
10.172,30
2.337,71
4.030,41
3.897,32
3.631,44
3.876,65
3.529,57
10.102,24
936,04
810,07
735,45
225,79
162,33
161,67
725,06

DR
pendents
capítol 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DR
pendents
capítol 3
13.361,29
869,75
245,00
218,75
309,75
390,00
390,00
175,00
162,00
0
138,00
138,00
138,00
130,63
130,63
458,79

DR
pendents
capítol 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
dotació
aplicat
10
30
60
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Dotació
dubtós
cobrament
2.379,28
3.312,62
1.549,63
3.824,24
4.207,07
4.021,44
4.266,65
3.704,57
10.264,24
936,04
948,07
873,45
363,79
292,96
292,30
1.183,85
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TOTAL

42.420,20

1.7. Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Càlcul de la capacitat o
necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost:
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
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquisicions amb pagament ajornat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Necessitat de finançament

603.543,53
573.107,61
30.435,92
-5.070,91
1.457,26
0,00
0,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599.929,88
616.107,61
-16.177,73

Conclusió: la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018 presenta un superàvit
per operacions no financeres del qual, una vegada practicats els ajustos necessaris, resulta una
necessitat de finançament de 16.177,73 euros.
1.8. 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 2017 amb aquell que es desprèn de
la liquidació del 2018.
La despesa computable de l'exercici 2018 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, les inversions
financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2017 i, si escau,
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aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de 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.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2017 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2017 al
2018 és del 2,4 % 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 2018, 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.
+/-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
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

Liquidació
exercici 2017
598.163,58
0,00

Liquidació
exercici 2018
573.107,61
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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)

598.163,58

616.107,61
0,00

188.413,70

175.580,98

0,00
0,00
28.571,83
156.181,23
3.660,64
0,00

0,00
0,00
73.615,63
98.304,71
3.660,64
0,00
0,00
440.526,63

409.749,88
0,024
419.583,88
0,00
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- 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 d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00
419.583,88
440.526,63
-20.942,75

No es compleix, doncs, amb la regla de la despesa amb un marge de -20.942,75 euros.
1.9. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat:
1.9.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de
l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.
El volum de deute viu de l’Ajuntament de Blancafort a 31/12/2018, 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

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
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
516.077,77
0,00
516.077,77
0,00
0,00
0,00%

1.9.2. Període mig de pagament a proveïdors:
El període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2018 informat al Ministerio de
Hacienda ha estat de 22,31 dies.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. 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.
2.2. 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.
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2.3. 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
2.4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer a un
any.
2.5. 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.
2.6. 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.
2.7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en termes consolidats figura a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
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2. L’Ajuntament té un pla econòmic financer en vigor amb horitzó 2019, per la qual cosa caldrà
adoptar les mesures oportunes a fi que al venciment es compleixin els objectius d'estabilitat i
regla de la despesa.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i
al Ministerio de Hacienda.”
Amb la presentació del resultat de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2018, el
Ple de l’Ajuntament en pren coneixement i es dóna per informat.

4.- Dació de compte del període mig de pagament a proveïdors del 4t. trimestre de 2018.
Seguidament, s’informa al Ple del resultat del període mig de pagament a proveïdors del 4t.
trimestre de 2018, que s’ha comunicat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que
es publicarà al web municipal d’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol:
-

Període mig de pagament del 4t. trimestre de 2018: 22,31 dies.

Els regidors assistents al Ple es donen per assabentats.

5.- Dació de compte del seguiment del pla econòmic financer per al període 2018-2019.
D’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, l’Ajuntament va redactar un pla econòmic financer per al
període 2018-2019 per incompliment de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de
2017, aprovat en sessió plenària del dia 12 de juliol de 2018, amb les següents magnituds:
•
•
•

Capacitat de finançament: 9.755,90€
Incompliment Regla de la Despesa amb un marge de despesa en -135.399,21€ sobre el
sostre màxim assignat de 274.350,67€.
Una ràtio de deute viu del 0,00%.

Aprovada la liquidació del pressupost de 2018, la intervenció municipal ha emès el corresponent
informe anual relatiu al compliment del pla aprovat, que seguidament es posa en coneixement
del Ple per al seu coneixement:
“Projeccions aprovades i mesures proposades:
El PEF aprovat no recollia mesures concretes ni quantificades per corregir l’excés del sostre de
la despesa, l'incompliment quedava justificat per una situació conjuntural de l'entitat.
En conseqüència, la mera execució pressupostària ordinària implicaria com a resultat el
compliment de les regles fiscals en els exercicis de vigència del PEF.
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Execució del Pla econòmic financer:
Tenint en compte això, fem una comparació entre les estimacions del PEF i les dades reals de la
liquidació de l’exercici 2018:

Capacitat
Necessitat
Regla Despesa
% Endeutament
PMP 4T 2018

Previsions PEF Liquidació
Diferències
2018
/
47.620€
-63.797,73€
-16.177,73€
38.401€
0,00%
--

-59.343,75€
0,00%
--

-20.942,75€
0,00%
22,31 dies

Tenint en compte les dades d’execució pressupostària corresponents a la liquidació del
pressupost de l’exercici 2018, l’Ajuntament presenta incompliment de l’Estabilitat
Pressupostària per import de -16.177,73 €. Per tant, les previsions de compliment projectades al
PEF no s’han assolit amb una desviació negativa de -63.797,73€.
Respecte la Regla de la Despesa, l’entitat incompleix amb un marge de - 20.942,75 € respecte al
sostre de la despesa fixat pel 2018, així doncs, les previsions projectades al PEF no s’han assolit
per import de -59.343,75€.
Es compleix amb l’objectiu del deute amb un rati de 0,00%.
Es compleix amb el PMP, ja que l’ajuntament presenta un PMP al quart trimestre de 2018 de
22,31 dies.
Anàlisi de les causes dels incompliments:
Tenint en compte això, fem una comparació entre les quantitats consignades en les previsions del
PEF per al primer any de vigència del pla, i les dades de la liquidació de 2018:

Despeses 2018
Capítols

1
2
3
4

Previsions
PEF

149.700
191.855
0
65.500

ORN
Liquidació

124.228
211.488
0
70.690

Ingressos 2018

Diferències
Liqprevisió

-25.472
19.633
0
5.190

Previsions
PEF

130.500
5.385
142.741
214.983

DRN
Liquidació

130.611
26.620
147.203
195.265

Diferències
Liq-previsió

111
21.235
4.462
-19.718
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5
6
7
8
9
Totals

0
142.052
0
0
0
549.107

0
166.702
0
0
0
573.108

0
24.650
0
0
0
24.001

13.600
0
85.394
0
0
592.603

16.379
0
87.466
0
0
603.544

2.779
0
2.072
0
0
10.941

Tant el capítol 2 com el capítol 6 de despeses es liquiden per imports superiors als imports
previstos a data d’elaboració del PEF, despesa que es compensa en part en una liquidació inferior
del capítol 1 de despeses.
El motiu d’aquest increment de despeses del capítol 6 és deu principalment a la despesa
imputada a l’aplicació (62202) “Adquisició del magatzem de la plaça dels Arbres, núm. 13.
Primer termini” amb pagament aplaçat, fet que comporta un ajust de més despesa per import de
43.000.-€ que afecta al càlcul de l’estabilitat i a la Regla de la despesa. Durant l’exercici 2018
l’Ajuntament de Blancafort ha formalitzat l’adquisició per import de 64.000,00 € d’un bé
patrimonial amb pagament aplaçat pels exercicis 2019, per import de 21.000,00 €, i 2020.
Conclusions del seguiment:
Es constata l’incompliment de les regles fiscals en el moment de la liquidació del pressupost
2018, primer exercici del Pla Econòmic-Financer 2018-2019, i conseqüentment no s’assoleix
l’equilibri perseguit.
Malgrat l'incompliment esmentat en la liquidació 2018 i tenint en compte que el 2019 és l’últim
any de vigència del pla econòmic, l'Ajuntament disposa fins l’any 2019 per complir amb els
objectius d’estabilitat. Sempre i quan l’Ajuntament ajusti l’execució del pressupost 2019 a les
previsions contemplades al pla econòmic financer, no es preveuen problemes per complir amb
els objectius d’estabilitat.
L’informe de seguiment del Pla Econòmic Financer, una vegada conegut pel Ple, s’ha de
traslladar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera.”
Amb la presentació del resultat del seguiment del ple econòmic financer 2018-2019, el Ple de
l’Ajuntament en pren coneixement i es dóna per informat.

6.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini per al període 2020-2022.
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Atès que l’alcaldia ha aprovat el pla pressupostari a mig termini pel període 2020-2022, es dóna
compte al Ple del seu resultat, d’acord amb la següent resolució:
“DECRET DE L’ALCALDIA
Decret número: 14/2019
Assumpte: pla pressupostari a mig termini 2020-2022
Data: 8 de març de 2019
1. ANTECEDENTS
En data 5 de març de 2019 s’emet l’informe d’intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini per al període 2020-2022, 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 plans 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:
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3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Blancafort per al període
2020 a 2022, d’acord amb el següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

LIQUIDACIÓ
2018
130.611
26.620
147.203
195.265
16.379
516.078
0
87.466
87.466
0
0
0
603.544

PREV LIQ
2019
130.000
18.000
145.500
242.000
16.000
551.500
0
50.000
50.000
0
0
0
601.500

PREVISIÓ
2020
131.300
18.180
146.955
236.050
16.160
548.645
0
80.000
80.000
0
0
0
628.645

PREVISIÓ
2021
132.613
18.362
148.425
247.111
16.322
562.831
0
90.000
90.000
0
0
0
652.831

PREVISIÓ
2022
133.939
18.545
149.909
258.182
16.485
577.060
0
85.000
85.000
0
0
0
662.060

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

2018
124.228
211.488
0
70.690
0
406.405
166.702
0
166.702
0
0
0
573.108

2019
150.000
290.000
0
55.000
0
495.000
70.000
0
70.000
0
0
0
565.000

2020
151.500
292.900
0
60.000
0
504.400
94.000
0
94.000
0
0
0
598.400

2021
153.015
295.829
0
65.000
0
513.844
90.000
0
90.000
0
0
0
603.844

2022
154.545
298.787
0
70.000
0
523.332
95.000
0
95.000
0
0
0
618.332

3.2. Trametre, abans del 15 de març proper, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri
d'Hisenda.
3.3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació
d’aquest pla pressupostari a mig termini.”
Amb aquesta exposició del resultat del pla pressupostari a mig termini pel període 2020-2022, el
Ple de l’Ajuntament en pren coneixement i es dóna per informat.

7.- Aprovació de la pròrroga per a l’any 2020 del Conveni interadministratiu entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament per a la prestació del
servei de Centre de dia.
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L’Ajuntament de Blancafort, amb registre d’entitat E01338 i codi d’entitat D11757, disposa d’un
equipament destinat a prestar el servei de Centre de dia per a gent gran, anomenat “Centre de dia
Blancafort”, situat al carrer del Parlament de Catalunya, número 16, de Blancafort, amb una
capacitat diürna de 25 places, que es troba inscrit en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials amb el número S08708 i codi de servei F22133.
En data 27 d’octubre de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va resoldre
l’assignació de places a entitats col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de
Serveis Social d’Atenció Pública, atorgant 10 places públiques de servei al Centre de dia de
Blancafort.
Ambdues administracions han subscrit un Conveni de col·laboració interadministrativa que
regula la prestació de servei d’aquestes 10 places concertades d’acolliment diürn per a persones
grans dependents, amb vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 i prorrogable anualment
mitjançant acord exprés del Ple de la Corporació, fins a l’any 2023.
D’acord amb els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, que estableixen la possibilitat de que
els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques o
particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al municipi.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen,
ACORDA:
Primer.- Sol·licitar la pròrroga per a l’any 2020 del Conveni interadministratiu entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Blancafort de 10 places de servei de Centre de dia per a gent gran en el “Centre de dia
Blancafort” per als 366 dies de l’any vinent.
Segon.- Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura del conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

8.- Aprovació del conveni de cessió d’un espai del Centre de dia a la Fundació Serveis de
Suport per a la prestació del Servei d’Atenció a Domicili.
Atès que la Fundació Serveis de Suport, representada pel senyor Antoni Mateu Vallverdú, ha
demanat la cessió d’un espai en el local de propietat municipal denominat Centre de dia i casal
de la gent gran, situat al carrer del Parlament de Catalunya, núm. 16, per tal de portar a terme la
prestació de servei d’atenció domiciliaria.
Atès que la Fundació Serveis de Suport, mitjançant conveni de gestió delegada, gestiona el
servei de Centre de dia de Blancafort i que les actuacions que porta a terme són d’interès general
per al municipi.
Vist el que preveu la normativa aplicable, entre d’altres la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques,
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el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i del règim local, i el
Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de cessió entre l’Ajuntament de Blancafort i la Fundació Serveis de
Suport d’un espai en el Centre de dia Blancafort, de conformitat amb el següent redactat:
“CONVENI DE CESSIÓ D’UN ESPAI MUNICIPAL A LA FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT
Blancafort, ___ de març de 2019

REUNITS
D’una part, en Magí Baltà Ventura, alcalde de l’Ajuntament de Blancafort, amb domicili a la plaça Vella, núm. 5 de
Blancafort (Tarragona), CIF. P4302900H i correu electrònic aj.blancafort@altanet.org, als efectes previstos a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, assistit pel
secretari accidental de la Corporació, el senyor Vicenç Oliveres Prats.
D’altra part, n’Antoni Mateu Vallverdú, President de la Fundació Serveis de Suport, amb raó al carrer Àngel
Guimerà núm. 40 de Juneda (Lleida), amb CIF G25660341 i correu electrònic jms@fundaciosuport.cat, als efectes
previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

INTERVENEN I ACTUEN
El Sr. Magí Baltà Ventura intervé en nom i representació de l’Ajuntament de Blancafort, en virtut de les facultats
que li atorga l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós a la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. Antoni Mateu Vallverdú, intervé en raó del seu càrrec de President en nom i representació de la Fundació
Serveis de Suport, inscrita al registre de fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb
el número 2541 i al registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials de Catalunya. Acredita la seva
condició mitjançant còpia de l’escriptura de constitució de l’esmentada fundació i acord de nomenament.

EXPOSEN
I.

Que amb data de 4 de juny de 2018, la Fundació Serveis de Suport i l’Ajuntament de Blancafort, van signar

un conveni de Gestió Delegada del Centre de Serveis Municipals de Blancafort.
II.

Que és voluntat de la Fundació Serveis de Suport implantar a la Conca de Barberà la prestació de servei

d’atenció domiciliària.
III.

L’Ajuntament de Blancafort ha decidit, mitjançant acord del Ple de data ..... de març de 2019, cedir l’edifici

de propietat municipal especialment construït per oferir serveis socials, situat al carrer del Parlament de Catalunya,
núm. 16, conegut com a “CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE BLANCAFORT”, a través del procediment de
CESSIÓ DE L’ESPAI, a la Fundació Serveis de Suport, per a la gestió del Servei d’Atenció a Domicili.

CLÀUSULES
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Primera.- L'objecte del present conveni és regular la utilització per part de la FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT
de les instal·lacions del Centre de Serveis Socials de Blancafort per a la gestió d’un Servei d’Atenció a Domicili.
Segona.- La durada d’aquesta CESSIÓ DE L’ESPAI estarà vinculada al conveni de gestió delegada del centre, així
doncs, finalitzarà el mateix dia que finalitzi la gestió per part de la Fundació Serveis de Suport del centre de serveis.
Tercera.- Règim d’utilització:
1.

Activitat desenvolupada: Gestió d’un Servei d’Atenció Domiciliària

2.

L’horari d’obertura de les instal·lacions és de dilluns a diumenge de 8:30h a 20:30h.

3.

Els espais cedits consten de totes les instal·lacions corresponents al centre de serveis.

4.

Els usuaris a qui van adreçats els espais són aquells que sol·licitin els serveis de la Fundació Serveis de
Suport.

Quarta.- Règim econòmic.
La utilització dels espais per part de la Fundació Serveis de Suport serà sense cost.
L’Ajuntament de Blancafort es farà càrrec de les despeses que comporti el manteniment, assegurança de l’edifici i
subministraments bàsics.
Cinquena.- El present conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura per ambdues parts, les quals es
reserven la facultat de rescindir-lo unilateralment si intervingués causa justificada i suficient, amb l’antelació
exigida pels principis de bona fe i col·laboració.
D’acord les parts amb els continguts i efectes del present conveni, el signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i
la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament de Blancafort, Magí Baltà Ventura. Per la Fundació Serveis de Suport, Antoni Mateu Vallverdú.
El secretari acctal. Vicenç Oliveres Prats.“

Segon.- Facultar al senyor alcalde de l’Ajuntament per a la seva signatura.

9.- Aprovació de la sol·licitud d’alta del servei de menjador social del Centre de dia de
Blancafort en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
Antecedents:
L’Ajuntament de Blancafort és titular del servei de Centre de dia per a gent gran, registrat en el
Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya amb
el número S08708, situat al carrer del Parlament de Catalunya, núm. 16, de Blancafort.
Aquest servei es limita a l’atenció de les persones en estada diürna, amb tots els serveis que
comporta el centre de dia, deixant excloses a aquelles que només necessitin una atenció en
alimentació i dieta.
És voluntat de l’Ajuntament de Blancafort donar un servei més ampli a la població i garantir
l’alimentació i detecció precoç de possibles situacions de risc, oferint així un servei
complementari al de centre de dia.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set regidors que el componen, acorda:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l’alta en el Registre
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials d’un servei de menjador social, que s’oferirà dins el
mateix equipament del Centre de dia de Blancafort.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

10.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs
electes locals de l’exercici 2019.
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.
Atesa la convocatòria anunciada pel Departament de la Presidència per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el següent
acord:
Primer.- Acollir-se a la convocatòria anual 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 2019, 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%.
Segon.- Assumir el cost i el pagament de les quotes empresarials a la Seguretat Social que
corresponguin per aquest concepte.

11.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2020.
Antecedents:
El senyor alcalde exposa que, com cada any, cal determinar les dues festes locals i proposar-les a
la Generalitat de Catalunya per a la publicació del calendari laboral de festes del 2020.
Fonaments de dret:
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Article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local.
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis
respectius.
Els dies proposats nom poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius
previstos per al calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any vinent.
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que l’acord ha de ser
adoptat pel Ple de l’Ajuntament.
Per això, el Ple, per unanimitat dels set regidors que el componen, adopta el següent acord:
Primer.- Proposar els dies 1 de juny i 7 de desembre com a Festes Locals del municipi de
Blancafort per a l’any 2020.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a efectes de
publicació del calendari laboral de festes de l’any que ve.

12.- Aprovació de la revisió del Padró d’habitants a 1 de gener de 2019.
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 2019, que recullen el resultat de les actuacions dutes a
terme durant l’exercici 2018.
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 2019.
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 13 de setembre de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució
de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció
General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre
la revisió anual del padró municipal i el procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials
de població
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels set membres que el componen, acorda:
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Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la revisió del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2019, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2018,
resultant una població de dret de 389 habitants. El resum que s’aprova és el següent:
1.- RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
CONCEPTES
TOTAL
- Població de dret a 1 de gener de 2018..................................
379
- Altes de l’1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018....
30
- Baixes de l’1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018..
20
- Població de dret a 1 de gener de 2019..................................
389

HOMES
198
13
13
198

DONES
181
17
7
191

1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
CONCEPTES
- Naixements..........................................................................
- Defuncions...........................................................................
- Canvis de residència des d’un altre municipi......................
- Canvis de residència a un altre municipi.............................
- Canvis de residència des de l’estranger...............................
- Canvis de residència a l’estranger.......................................
- Omissions............................................................................
- Inscripcions indegudes........................................................
- Baixes per duplicitat............................................................
- Baixes per caducitat.............................................................
- TOTALS..............................................................................

ALTES
3
0
26
0
1
0
0
0
0
0
30

BAIXES
0
2
0
18
0
0
0
0
0
0
20

Segon.- Donar compte a la Diputació de Tarragona, com a encarregada de la gestió del Padró
Municipal d’Habitants, del present acord per tal que comuniqui a l’INE la xifra de població a 1
de gener de 2019, que resulta d’aquesta rectificació, als efectes del que disposa la Resolució de
20 de juliol de 2018, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General
de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió
anual del padró municipal i el procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.

13.- Aprovació de l’adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya.
L’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) es defineix com a una entitat sense afany de
lucre que aplega inicialment als municipis catalans amb una població igual o inferior als 500
habitants, i que lliurament s’hi vulguin adherir.
L’ideari fundacional es concreta en les següents línies: el municipalisme, la igualtat entre
persones i la cooperació amb altres entitats municipalistes.
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Atès que l’Ajuntament de Blancafort vol adherir-se a aquesta entitat que treballa per fer palesa la
realitat dels municipis més petits, sovint tant diferent de la realitat dels municipis més grans.
Vist el text dels Estatuts de l’AMC que consten de vuit capítols i tres disposicions addicionals, i
torbant-los conformes.
Vist allò que disposen els articles 133 a 136 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen,
adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Blancafort a l’entitat anomenada “Associació de
Micropobles de Catalunya” (AMC) com a membre de la mateixa, i passar a formar-ne part com a
soci de ple dret a partir de la notificació d’aquest acord.
Segon.- Aprovar, així mateix, els estatuts de l’Associació.
Tercer.- Autoritzar i aprovar la despesa que generarà aquesta adhesió, corresponent a la quota
anual per import de 100,00€, i aplicar-la amb càrrec a la partida pressupostària 943/466.00.
Quart.- Notificar el present acord a l’AMC als efectes oportuns.
Cinquè.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que sigui necessari
per a l’efectivitat dels acords adoptats.

14.- Moció en relació a la millora de la carretera comarcal C-241d.
El senyor alcalde presenta al Ple la següent moció per al seu debat i votació:
“Antecedents
L’any 2007, la Direcció General de Carreteres va elaborar un projecte de condicionament de la
carretera C-241d entre els PK 0+000 a 25+200 Montblanc-Santa Coloma de Queralt que, arran
de la crisi i les retallades pressupostàries mai s’ha arribat a executar.
Aquesta és una carretera amb un trànsit notable i, especialment, de camions, tractors i altres
vehicles pesants en ambdós sentits de la marxa. Una zona agrícola i ramadera i que serveix
d’enllaç entre vies molt importants de la xarxa viària del país.
L’estiu de 2017, el Servei de Carreteres de Generalitat, com a propietària de la via, va realitzar
uns treballs de manteniment consistents en buidar totes les cunetes provocant un desnivell entre
el límit de la calçada i el fons de la cuneta molt elevat en molts dels trams. Des d’aquest moment,
l’estat de l’asfalt d’alguns trams s’ha deteriorat de manera important i en especial, les vores de la
calçada que s’estan esquerdant.
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Si a aquest fet hi sumem que es tracta d’una via estreta, el resultant és que ha augmentat la
perillositat de circulació de manera preocupant. La simple maniobra de creuar-se amb un camió
i/o un vehicle, fet molt habitual, s’ha convertit en una maniobra de risc i, quan són dos els
vehicles pesants que es creuen, pràcticament s’han de parar i apartar-se.
Sense anar més lluny, en l’últim any, en els 5 km que uneixen Les Piles i Santa Coloma de
Queralt han estat diversos els accidents registrats, especialment de camions que han sortit de la
via.
Fonaments de dret
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre per el que s’aprova el Reglament d’Organització i
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en el seu article 97.
Per tot això, proposo al Ple l’aprovació de la següent moció:
Primer: Sol·licitar a la Direcció General de Carreteres que es tingui en consideració la necessitat
de dur a terme les actuacions pertinents per adequar la carretera a les necessitats de la quantitat i
la tipologia de vehicles que hi circulen.
Segon: Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Carreteres, al Departament de
Territori i Sostenibilitat i als ajuntaments afectats.”
Debatuda la proposta i posada a votació, resulta aprovada per unanimitat dels set regidors que
componen el plenari.

15.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la visita efectuada pel senyor Francesc Tarragona, director dels Serveis Territorials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a les instal·lacions del Centre de dia de
Blancafort per conèixer de primera mà el seu estat i funcionament, havent resultat molt
satisfactòria en comprovar la qualitat dels serveis que s’hi ofereixen i la bona atenció als usuaris.
II.- De la resolució de les proves del concurs oposició per a la plaça de secretaria intervenció de
l’Agrupació de municipis de Blancafort, Rocafort de Queralt i Senan, resultant guanyadora la
senyora Ana Elena Alfageme Ruíz, que s’incorporarà i prendrà possessió del lloc de treball el
proper dia 1 d’abril.
III.- De la queixa rebuda de l’Ajuntament de Montblanc per l’abocament de les aigües residuals
que arriben ja al seu terme municipal i de l’inici de converses amb l’Agència Catalana de
l’Aigua per tal que construeixi la depuradora d’aigües residuals del nostre municipi.
IV.- De l’encàrrec de redacció d’un avantprojecte als serveis d’arquitectura de la Diputació de
Tarragona per la construcció a mig termini d’uns pisos de lloguer social a l’edifici municipal de
la plaça dels Arbres, núm. 13 A.
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V.- De la celebració el proper 28 de març d’una jornada tècnica a Blancafort que versarà sobre el
tema “L’arrelament de les persones joves en municipis petits”, amb la participació de diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya, del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i
d’entitats, associacions i particulars de tot Catalunya. L’objecte de la jornada serà tractar sobre
l’arrelament dels joves als municipis petits i molt petits com un dels factors claus que
contribueixen a fixar població i evitar el despoblament i l’envelliment del món rural.
Seguidament el regidor i conseller comarcal, senyor Enric París Daran, informa del proper inici
dels tràmits de licitació per part del Consell Comarcal del nou contracte de recollida i tractament
dels residus municipals, que comportarà que a partir del proper any 2020 es canviï el sistema
actual de recollida, implantant en els municipis més grans el mètode porta a porta mentre que en
els més petits, com el nostre, el sistema inicial serà amb contenidors tancats intel·ligents
d’obertura amb targeta individual.
16.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 21:00 hores
del dia al començament indicat. En dono fe.

L’alcalde

El secretari accidental

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

