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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 2/2016
Caràcter: ordinari
Data: 5 de juliol de 2016
Horari: de 20:20 a 21:45 hores
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Blancafort
- 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 acctal.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, número 1/2016.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2015.
4.- Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2016.
5.- Aprovació de la revisió de l’ inventari de béns a 1 de gener de 2016.
6.- Aprovació del model de declaració de béns patrimonials i d’activitats dels càrrecs electes, per
a la seva publicació en el portal de la transparència.
7.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà pel Pla Comarcal
d’Inversions en millora de camins de l’any 2016.
8.- Proposta d’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).
9.- Proposta d’aprovació de les festes locals per a l’any 2017.
10.- Proposta de revocació de l’acord municipal en que es declarava a Francisco Franco “alcalde
honorari i perpetu del poble de Blancafort”.
11.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
12.- 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 5 de juliol 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.
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1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
El senyor alcalde pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
l’acta de la sessió ordinària anterior, número 1/2016, corresponent al dia 29 de març de 2016, que
s’ha distribuït amb la convocatòria. No es formula cap observació i s’aprova 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:
Número

Àrea

Data

Assumpte

12/2016
13/2016
14/2016
15/2016
16/2016
17/2016
18/2016
19/2016
20/2016
21/2016
22/2016
23/2016
24/2016
25/2016
26/2016
27/2016

Hisenda
Urbanisme
Urbanisme
Hisenda
Hisenda
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Hisenda
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Hisenda

05/04/2016
13/04/2016
13/04/2016
18/04/2016
29/04/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
31/05/2016
10/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
30/06/2016

Inici de l’expedient del compte general del 2015
Concessió de la llicència d’obres a V. V. P., expedient 3/2016
Concessió de llicència de segregació a J. O. S., expedient 1/2016
Recuperació de 91 dies de la paga extraordinària de desembre 2012
Aprovació de la relació de factures del mes d’abril
Concessió de llicència d’obres a M. V. C., expedient 4/2016
Concessió de llicència d’obres a J. O. V., expedient 5/2016
Concessió de llicència d’obres a G. F. P., expedient 6/2016
Concessió de llicència d’obres a J. A. R., expedient 7/2016
Aprovació de la relació de factures del mes de maig
Concessió de llicència d’obres a S. L. P., expedient 10/2016
Modificació de llicència de segregació a J. O. S., expedient 1/2016
Concessió de llicència d’obres a E. F. J., expedient 8/2016
Concessió de llicència d’obres a J. P. P., expedient 11/2016
Concessió de llicència d’obres a J. S. T., expedient 16/2016
Aprovació de la relació de factures del mes de juny

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

3.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2015.
ANTECEDENTS
1. En data 5 d’abril de 2016, l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del compte
general i sol·licitar a la intervenció la seva confecció i l’emissió de l’informe d’intervenció
preceptiu.
2. En data 11 d’abril de 2016, l’interventor va emetre informe favorable relatiu al compte general
de la corporació corresponent a l’exercici de 2015, les principals conclusions del qual són les
següents:
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1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents
estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de
18.129,20 euros.
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 644.452,93. La gestió de la tresoreria presenta un superàvit
anual de 308.253,79 euros.
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
120.528,54 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 78,45 % i
d’ingressos del 101,65 %.
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de
l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 126.146,66 euros, un
compliment de la regla de la despesa de 2.216,78 euros, un rati de deute viu de 0,00 % i
un PMP del darrer trimestre de 2015 de 14,16 dies.
5. En relació al compte general, la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del
simplificat.
3. En data 15 d’abril de 2016, l’alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.
4. En data 21 d’abril de 2016, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.
5. En data 7 de juny de 2016, el secretari va certificar que el compte general es va exposar al
públic durant el termini del 4 de maig al 6 de juny de 2016 i que durant el mateix no s’han
presentat objeccions o reclamacions.
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, s’ha elaborat, doncs, el compte general de l’entitat
local.
El compte ha posat de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i conté el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 21 d’abril de
2016. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 84, de data
3 de maig de 2016, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
FONAMENTS DE DRET
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Els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen,
ACORDA
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- La memòria
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun
dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor
de l’entitat local.
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic de 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.

4.- Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2016.
ANTECEDENTS
Pel secretari de l’Ajuntament s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2015.
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 2016.
FONAMENTS DE DRET
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1.- Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2.- Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, per
la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2016, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015 i que
dóna un resultat de 393 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 2015..................................
413
- Altes de l’1 de gener de 2015 a l’1 de gener de 2016...........
9
- Baixes de l’1 de gener de 2015 a l’1 de gener de 2016........
29
- Població de dret a 1 de gener de 2016..................................
393

HOMES
211
7
13
205

DONES
202
2
16
188

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 caducitat.............................................................
- TOTALS.............................................................................

ALTES
2
0
6
0
1
0
0
0
0
9

BAIXES
0
8
0
15
0
3
0
0
3
29

2.- ALTES DE RESIDENTS
RESUM PER SEXE I CAUSA DE L’ALTA:
CONCEPTE DE L’ALTA
HOMES
- Naixements.........................................................................
2
- Canvis de residència des d’un altre municipi.....................
4
- Canvis de residència des de l’estranger..............................
1
- Omissions...........................................................................
0
- Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi..
0

DONES
0
2
0
0
0

TOTAL
2
6
1
0
0
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- Variacions per error en el sexe...........................................
- TOTALS............................................................................

0
7

0
2

0
9

3.- BAIXES DE RESIDENTS
RESUM PER SEXE I CAUSA DE LA BAIXA:
CONCEPTE DE LA BAIXA
HOMES
- Defuncions..........................................................................
3
- Canvis de residència a un altre municipi............................
7
- Canvis de residència a l’estranger......................................
1
- Inscripció indeguda.............................................................
0
- Baixes per caducitat............................................................
1
- Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
0
- Variacions per error en el sexe...........................................
0
- TOTALS.............................................................................
12

DONES
5
8
2
0
2
0
0
17

TOTAL
8
15
3
0
3
0
0
29

SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de
2005, d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

5.- Aprovació de la revisió de l’ inventari de béns a 1 de gener de 2016.
La darrera confecció de l’ inventari complet dels béns de l’Ajuntament de Blancafort data de
l’any 1999. Anualment es procedeix a les actualitzacions i amortitzacions amb els corresponents
assentaments comptables.
Això no obstant, atès el temps transcorregut, s’ha vist la necessitat de procedir a una revisió
completa per tal de corregir errors i desviacions que es puguin haver anat acumulant al llarg dels
anys.
Per això, amb la col·laboració del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona,
s’ha realitzat una revisió completa i exhaustiva de l’ inventari de béns a data 1 de gener de 2016,
que dóna el següent resum:
Epí
graf
112
113
114
115
121
122
124

Nom
Places
Carrers
Zona verda
Altres béns
Edificis serveis
generals
Edificis
educació
Edificis culturals

Valor total
29.121,60
680.415,23
72.133,41
4.497,90
182.888,10

Valor
Valor no
amortització amortització
29.121,60
0,00
680.415,23
0,00
72.133,41
0,00
4.497,90
0,00
171.303,59
11.584,51

Amortització
acumulada
3.033,75
235.011,47
9.359,53
1.199,44
31.797,25

Valor net €
26.087,85
445.403,74
62.773,87
3.298,46
151.090,85

137.284,68

101.746,83

35.537,85

33.715,63

103.569,05

24.541,13

19.853,24

4.687,89

5.300,28

19.240,85
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125
127
128
131
132
134
135
141
143
144
146
147

Instal·lacions
esportives
Edificis socials
Finques
Equips
informàtics
Vehicles obres
Altres vehicles
Maquinària,
utillatge
Mobiliari oficina
Parament
sanitari
Parament
de
cultura
Mobiliari social
Altres
béns
mobles

VALOR TOTAL €

205.791,67

182.712,81

23.078,86

61.734,93

144.056,74

1.134.363,23
1.258.064,04
6.968,65

1.134.363,23
1.162.491,25
6.968,65

0,00
95.572,79
0,00

34.224,20
169.461,93
5.831,08

1.100.139,02
1.088.602,10
1.137,57

60.000,00
2.722,50
357.524,30

60.000,00
2.722,50
345.706,58

0,00
0,00
11.817,72

30.000,00
0,00
206.598,94

30.000,00
2.722,50
150.925,35

11.638,17
3.117,89

11.638,17
3.117,89

0,00
0,00

10.599,88
3.117,89

1.038,29
0.09

20.782,22

20.782,22

0,00

14.834,58

5.947,64

1.979,20
51.806,42

1.979,20
51.806,42

0,00
0,00

164,93
22.859,39

1.814,27
28.947,03

4.245.640,34

4.063.360,72

182.279,62

878.845,01

3.366.795,27

Analitzat en detall l’ inventari de béns resultant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set
membres que el componen,
ACORDA:
Primer.- Aprovar la revisió de l’ inventari de béns a data 1 de gener de 2016 detallat
anteriorment, amb els valors resultants i la seva actualització a la comptabilitat municipal.
Segon.- Publicar l’ inventari de béns en el Portal de la transparència d’aquest Ajuntament.

6.- Aprovació del model de declaració de béns patrimonials i d’activitats dels càrrecs
electes, per a la seva publicació en el portal de la transparència.
1. ANTECEDENTS
1.1 La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern estableix la transparència com un dels eixos principals, i entesa com l’acció proactiva
de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les
seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més
comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un
accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics. El mitjà
que és necessari per al seu compliment s’anomena Portal de la Transparència.
1.2 El portal de la transparència ha de recollir tota la informació establerta per la llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, concretament
el l capítol II del títol II.
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1.3 Una de les obligacions és la publicitat de les retribucions, indemnitzacions i dietes, les
activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i
del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les
indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec.
1.4 Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa de protecció de
dades personals es defineixin els continguts de caràcter personal que han de ser publicats i
que afecten als càrrecs electes i eventuals de confiança de l’Ajuntament.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.2. L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
2.4. L’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el
següent ACORD:
PRIMER. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i d’activitats que proporcionin o
puguin proporcionar ingressos econòmics als càrrecs electes, per tal que sigui objecte de
publicació en el portal de la transparència, el qual s’adjunta com annex al present acord.
SEGON. Aquest model de declaració de béns patrimonials i d’activitats serà vigent mentre no
s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui.
“ANNEX 1- Declaració de béns patrimonials i d’activitats:
Declaració de béns patrimonials i d’activitats dels regidors de l’Ajuntament de Blancafort,
d’acord amb l’establert a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, així com per la normativa concordant, per al mandat 2015-2019.
Nom i cognoms:
DNI:
Càrrec:
Patrimoni immobiliari
Classe de finca (rústica o urbana)...........................
Municipi de situació..............................................
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Data d'adquisició..................................................
Títol (compra, herència, donació, altres)..................
Percentatge de propietat del declarant....................
Càrregues: hipoteques, préstecs i any de constitució
Patrimoni mobiliari - vehicles
Marca i model...................................................
Any d’adquisició................................................
Percentatge de propietat....................................
Patrimoni mobiliari - dipòsits, valors i altres
Dipòsits bancaris en compte corrent o estalvi:
Codi de l’entitat................................................
Tipus de compte (corrent, termini, fons...)...........
Identificació (4 últims números del compte).........
Percentatge de titularitat...................................

Valors, deute públic, obligacions:
Classe.............................................................
Any de constitució.............................................
Percentatge de propietat....................................

Accions i participacions en societats:
Denominació i tipus de societat...........................
Càrrec/responsabilitat.......................................
Percentatge de participació................................
Any de constitució............................................

Tipus de tributació: renda, societats o patrimoni...
Càrrecs i activitats que poden proporcionar ingressos econòmics
Denominació de l’administració, entitat o empresa
Càrrec o feina...................................................
Forma de retribució...........................................

Amb la signatura d’aquesta declaració el/la declarant, es dóna per informat/da de la
normativa que regula la declaració d’activitats, béns i interessos, als efectes de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Lloc, data i signatura”
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7.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà pel Pla
Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2016.
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha tramès a l’Ajuntament la proposta de conveni pel
Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins 2016, que ha de regular la concessió de
subvencions als municipis de la comarca en obres d’arranjament de camins.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en data 22 de febrer de 2016, va aprovar l’atorgament
de les subvencions per aquest concepte, corresponent al nostre municipi la quantitat de 3.660,64
euros per a l’any 2016.
Vist el contingut de la proposta de conveni, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set
membres que el componen, adopta el següent
ACORD:
1r.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Blancafort i el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà pel Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2016, que s’adjunta com a
annex a aquest acord.
2n.- Facultar el senyor alcalde, Magí Baltà i Ventura, per a la signatura del conveni.
3r.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà als efectes procedents.
Annex:
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ I L’AJUNTAMENT DE
BLANCAFORT. PEL PLA COMARCAL D’INVERSIONS EN MILLORA DE CAMINS, ANY 2016
Montblanc, ..... de juliol de 2016
REUNITS:
D’una part, l'Il·lm. Senyor Josep Pijoan i Farré, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, per acord
de ple extraordinari del dia 8 de juliol de 2015; i assistit pel Secretari del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà Sr. Xavier Salvadó i Vives.
I de l’altra, el Sr. Magí Baltà Ventura, alcalde de l’ajuntament de Blancafort, facultat per signar aquest conveni per
acord de ple del dia ..... de juliol de 2016.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessària per a aquest acte.
MANIFESTEN:
I. El Consell Comarcal, dins del Programa d’inversions del Conveni Marc de la Diputació de Tarragona, gestionen
i executen inversions de competència municipal i d’abast supramunicipal finançades amb càrrec a la dotació del
conveni.
II. El conveni preveu l’execució de les inversions de forma directa pels ajuntaments interessats mitjançant
subvenció.
III. El Consell Comarcal en el pressupost 2016 té consignat de forma individualitzada les subvencions que
corresponent a cada municipi per a l’execució del Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins 2016.
Per tot això, les parts acorden subscriure aquest conveni d'acord amb les següents
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CLÀUSULES
Primera. Objecte
L'objecte d'aquest conveni és regular la subvenció que atorga el Consell comarcal de la Conca de Barberà
mitjançant l’acord de la Junta de Govern data 22 de febrer de 2016, als ajuntaments de la comarca, pel Pla
Comarcal d’Inversions en millora de camins 2016.
Segona. Finalitat i destinataris
La finalitat és oferir a l’Ajuntament de Blancafort una subvenció per a inversions en arranjament de camins del
municipi.
Tercera. Requisits
L’Ajuntament de Blancafort, mitjançant aquest conveni, declara de manera expressa i responsable que no és deutor
per cap concepte amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i que està al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General
de la Seguretat Social (TGSS), i que per tant compleix amb els requisits generals que estableix la Llei general de
subvencions i les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, per a ser beneficiari d'una
subvenció pública.
Quarta. Obligacions de l’ajuntament de Blancafort.
L’Ajuntament de Blancafort ha de complir amb les obligacions generals dels beneficiaris de les subvencions públiques
previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions se sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.

L'acreditació del compliment d'aquestes obligacions s'ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció
mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable.
Cinquena. Subvenció
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà té consignat de forma individualitzada les subvencions que
corresponent a cada municipi per a l’execució del Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins 2016., amb
l'import total de 80.534 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 450-454-76201 del pressupost del 2016 del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà.
L'import subvencionable és de 3.660,64 €.
L'import concedit té el caràcter d'import màxim. Si del cost efectiu final de l'actuació resulta inferior el pressupost
elegible, ja sigui perquè així ho manifesta el beneficiari o així ho considera l'òrgan competent a l'examinar la
documentació justificativa, s'abonarà parcialment la subvenció en la quantitat proporcional segons el percentatge
de subvenció establert en aquest acord.
Sisena. Justificació
La justificació de la despesa efectuada s’haurà de presentar al registre del Consell Comarcal adjuntant la
documentació següent:
•

Certificat de contractació de l’obra

•
•

Certificació d’obra i certificat final d’obra
Factura de l’obra realitzada d’import igual o superior al de la subvenció atorgada degudament
diligenciada.
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•

Certificat d’estar al corrent de pagament
interventor.

amb el Consell Comarcal expedit pel secretari-

Setena. Pagament
El pagament es realitzarà una vegada aprovada pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà la justificació
presentada pels ajuntaments.
Vuitena. Protecció de dades
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de les dades de caràcter personal, i en aquest sentit, exclusivament es podran tractar les dades personals
facilitades per a la realització de les activitats objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i
d’acord amb les instruccions facilitades per les persones responsables del seu seguiment.
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a cap altra finalitat que no
sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i
organitzativa de nivell mitjà necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració,
tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament.
Novena. Vigència i Resolució
Aquest conveni té una vigència fins el 15 de desembre de 2016, data en que l’actuació ha d’estar finalitzada i
justificada sense possibilitat de pròrroga de cap tipus, ni expressa ni tàcita.
Desena. Règim Jurídic
Atesa la seva naturalesa i finalitat, aquest conveni s’ha d’ajustar al que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2016 i a la normativa
general aplicable: Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en tot allò que no sigui contrari a la Llei
general de subvencions).
Onzena. Jurisdicció
Les parts signants es sotmeten expressament a la jurisdicció i la competència dels jutjats contenciosos
administratius i dels tribunals amb competència a Tarragona per resoldre qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi
en l’execució d’aquest conveni.
Com a prova de conformitat les parts signen aquest document, per duplicat i a un sol efecte, en la data i llocs
esmentats a l’encapçalament.”

8.- Proposta d’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).
La Comissió Europea va posar en marxa, l’any 2008, el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i l’escalfament de la Terra.
L'Ajuntament de Blancafort es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en data 28 de
d’octubre de 2014.
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El Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de
les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en els seus territoris en més d’un 20% fins
l'any 2020, tot incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. Així, els municipis adherits han
d’elaborar el seu inventari de les emissions de referència (IRE) i el seu Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible (PAES), amb la definició de les accions a endegar per fer realitat aquests valors de
reducció.
D’altra banda, l’Ajuntament de Blancafort també vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi
climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic. Per
aquest motiu, el PAES del municipi fa també esment als riscos i vulnerabilitats del municipi
davant el canvi climàtic i a les accions d’adaptació.
El Pla d’acció per l’Energia Sostenible de Blancafort prioritza les accions relacionades a
continuació:
Nom de l'acció

Any previst
d'implementació
2018

Any fi

Responsable

2020

diputació

2018

2020

2017

2020

diputació/
consell comarcal
consell comarcal

Actuacions de millora de l’eficiència energètica a
l’Escola Verge del Tallat (CEIP Blancafort)

2016

2020

ajuntament

Actuacions de millora de l’eficiència energètica a la
Llar de Jubilats i Centre de Dia

2017

2020

ajuntament

Actuacions de millora de l’eficiència energètica al
Consultori Mèdic
Actuacions de millora de l’eficiència energètica al
Local de Joves i Alberg i allotjament de temporers

2017

2020

ajuntament

2017

2020

ajuntament

Actuacions de millora de l’eficiència energètica al
Local Social
Campanya de sensibilització a totes les dependències
municipals per fomentar i consolidar les bones
pràctiques ambientals
Compra d'energia verda certificada per part de
l'Ajuntament
Implantació del programa Euronet 50/50 a les escoles

2017

2020

ajuntament

2016

2020

ajuntament

2015

2020

ajuntament

2018

2020

Elaboració del Pla director de l'enllumenat públic

2007

2007

ajuntament/
diputació
ajuntament

Substitució de les làmpades de l'enllumenat per altres
de més eficients (VSAP)
Instal·lació de regulació de flux en capçalera
Instal·lació de rellotges astronòmics

2008

2014

ajuntament

2008
2008

2014
2008

ajuntament
ajuntament

Designació d'una figura de gestor energètic en els
equipaments municipals
Implantació d'un sistema de gestió energètica
municipal/ Comptabilitat energètica municipal
Establir un programa o protocol de manteniment dels
equipaments i infraestructures municipals
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Accions de sensibilització/informació per a la
substitució de l'enllumenat, electrodomèstics,
calderes i tancaments per altres més eficients

2016

2017

ajuntament/
diputació/consell
comarcal

Fomentar el canvi de calderes amb combustibles
fòssils (Gasoil C) per calderes de biomassa

2017

2020

ajuntament

Substitució de vehicles municipals accionats amb
combustibles fòssils per vehicles elèctrics en general

2020

2020

ajuntament
/diputació

Implantació de "fotolineres"

2020

2020

Ús de bicicleta elèctrica per part dels serveis tècnics

2019

2019

ajuntament
/diputació
ajuntament

Renovació eficient del parc mòbil del municipi i
diversificació energètica del sector
Adequació de carrer/camins i de senyalització per
facilitar la mobilitat a peu o amb bici

2016

2020

ajuntament

2017

2017

diputació

Bonificació fiscal per als vehicles de baixes
emissions (elèctrics, híbrids etc,)
Campanyes per incrementar el percentatge de la
recollida selectiva
Campanyes per reduir el consum domèstic de serveis
d'aigua

2018

2020

ajuntament

2015

2020

consell comarcal

2017

2020

ajuntament

Les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament estan regulades per l’art. 52.2.b) del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot això, i en ús de les atribucions que m'ha estat conferides proposo al Ple l'adopció dels
següent acords:
Primer.- Aprovar el Pla d’acció per l’Energia Sostenible del municipi de Blancafort
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels set membres que componen el
Plenari municipal.

9.- Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2017.
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 2017.
- Fonaments de dret:
Article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local.
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Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
Ordre de Festes locals de Catalunya, segons la qual els dies proposats nom poden escaure’s en
diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius establerts en el calendari oficial de festes laborals
a Catalunya per a l’any 2017, establert a l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig.
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:
1r.- Proposar els dies 5 de juny i 13 d’octubre, com a festes locals del municipi de Blancafort per
a l’any 2017.
2n.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació a efectes de publicació del
calendari laboral de festes de l’any que ve.

10.- Proposta de revocació de l’acord municipal en que es declarava a Francisco Franco
Bahamonde “alcalde honorari i perpetu del poble de Blancafort”.
1. ANTECEDENTS
En data 31 de març de 1964, aquest Ajuntament va atorgar al Sr. Francisco Franco Bahamonde la
distinció d'Alcalde Honorari i Perpetu del municipi de Blancafort, i ara la voluntat del consistori
és la de retirar-se-la, atès que la seva figura històrica no concorda amb els valors democràtics que
representen els ajuntaments i la vida municipal.
2. FONAMENTS DE DRET
Els ajuntaments poden atorgar aquestes distincions per aplicació del que estableixen els arts. 189
i 190 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), que diuen,
respectivament, que:
1r. Les Corporacions locals podran acordar la creació de medalles, emblemes,
condecoracions o altres distintius honorífics, a fi de premiar especials mereixements,
beneficis assenyalats o serveis extraordinaris.
2n . Així mateix estaran facultats els Ajuntaments, Diputacions Provincials i Cabildos i
Consells Insulars per acordar nomenaments de fills predilectes i adoptius i de membres
honoraris de la Corporació, atesos els mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que en
els guardonats concorrin i que seran aplicats amb el major rigor en expedient que
s'instruirà a aquest efecte. Els nomenaments de membres honoraris de les Corporacions
no atorgaran en cap cas facultats per intervenir al govern o administració de l'entitat local,
però habilitaran per a funcions representatives quan aquestes hagin d'exercir-se fora de la
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demarcació territorial respectiva. Per concedir-los a estrangers es requerirà autorització
expressa del Ministeri per a les Administracions Públiques, previ informe del d'Afers
exteriors.
Doncs bé, igual que els ajuntaments poden atorgar aquestes distincions, de la mateixa manera les
poden retirar.
Continuant amb la potestat que tenen els ajuntaments per atorgar medalles, emblemes,
condecoracions o altres distintius honorífics que disposa el ROF a que s'ha fet menció, l'art.
50.24 del mateix, que desplega el règim competencial del Ple regulat a l'art. 22 de la Llei 7/1985,
del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), diu que "Corresponen al Ple (...)
les següents atribucions: Concedir medalles, emblemes, condecoracions u altres distintius
honorífics i conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la
Corporació", atribució aquesta que requereix del quòrum de la majoria simple dels membres
presents, tal i com estableix l’art. 47 de la LRBRL.
Per altra banda, l'art. 15.1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien
drets i s'estableixen mesures en favor de qui va patir persecució o violència durant la guerra civil i
la dictadura estableix que "Les Administracions públiques, en l'exercici de les seves competències,
prendran les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o
esments commemoratius d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra Civil
i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures podrà incloure's la retirada de subvencions
o ajudes públiques".
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels set membres que el componen, aprova el
següent
3. ACORD
Retirar al Sr. Francisco Franco Bahamonde la distinció d'Alcalde Honorari i Perpetu del municipi
de Blancafort.

11.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El regidor i conseller comarcal, senyor Enric París Daran, pren la paraula per informar sobre la
problemàtica sorgida últimament sobre la possibilitat d’ampliació del Centre Comarcal de
Tractament de Residus i, al respecte, explica que des de la presidència del Consell Comarcal de
la Conca de Barberà s’ha impulsat la redacció d’un document de consens i bona voluntat que ha
estat aprovat per tots els grups polítics i amb la seva abstenció que, després de repassar la història
del centre, es compromet a que no se superin les 5.000 tones/any de matèria orgànica i a que, una
vegada realitzada l’ampliació prevista per a l’any vinent i preveient que cap a l’any 2024 el vas
torni a quedar ple, es tancarà l’abocador i s’estudiaran en aquell moment altres formes de
tractament dels residus que no siguin l’abocament en un vas i que no se’n promourà la
construcció de cap més.
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Seguidament, el senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, considera positiva la redacció i els
compromisos adoptats en aquest document, si bé creu que caldrà estar amatents per vetllar pel
seu compliment, com creu que és del tot innecessària la inversió prevista d’instal·lació d’una
cinta de triatge que costarà dos milions i mig d’euros quan existeixen altres prioritats en el
moment actual.
12.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 21:45 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

