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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 2/2017
Caràcter: ordinari
Data: 23/03/2017
Horari: de 20:00 a 21:20 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 acctal.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinàries anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Coneixement de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2016.
4.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini pel període 2018-2020.
5.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 4t trimestre de 2016.
6.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2017.
7.- Aprovació de l’expedient de contractació de les obres incloses en el projecte de
“Rehabilitació del cementiri municipal.”
8.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs electes
locals de l’exercici 2017.
9.- Aprovació del compromís de l’Ajuntament de Blancafort amb la Carta del Paisatge de la
Conca de Barberà.
10.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
11.- 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 20:00 hores del dia 23 de març de 2017.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors.
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El senyor alcalde pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
l’acta de la sessió ordinària número 3/2016, corresponent al dia 3 de novembre, i a les actes de
les sessions extraordinàries número 4/2016, del dia 21 de desembre de 2016 i número 1/2017, de
l’1 de març passat, 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:
Número

Àrea

52/2016 Urbanisme
53/2016 Urbanisme
54/2016
55/2016
56/2016
57/2016
58/2016
59/2016
60/2016
61/2016
62/2016
63/2016
1/2017
2/2017
3/2017

Obres
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Urbanisme

4/2017

Urbanisme

5/2017
6/2017
7/2017
8/2017
9/2017
10/2017
11/2017
12/2017
13/2017
14/2017

Hisenda
Obres
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Obres
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Obres

Data

Assumpte

09/11/2016 Sotmetiment a informació pública de la proposta de reparcel·lació
voluntària del P.A.U. 2 “Carrer Major, 8”
09/11/2016 Aprovació inicial del projecte d’urbanització del P.A.U. 2 “Carrer
Major, 8”
11/11/2016 Concessió de la llicència d’obres a M.B.V., expedient 26/2016
11/11/2016 Inici d’expedient d’elaboració del pressupost del 2017
30/11/2016 Aprovació de la relació de factures del mes de novembre
05/12/2016 Sotmetiment del pressupost a informes d’intervenció i secretaria
12/12/2016 Adhesió al contracte de l’acord marc de subministrament elèctric
14/12/2016 Concessió de llicència d’obres a JM. R.A. expedient 27/2016
14/12/2016 Concessió de llicència d’obres a A.M.C. expedient 28/2016
14/12/2016 Concessió de llicència d’obres a R.R.G. expedient 29/2016
14/12/2016 Concessió de llicència d’obres a B.M.L. expedient 30/2016
30/12/2016 Aprovació de la relació de factures del mes de desembre
11/01/2017 Concessió de llicència d’obres a JM.C.B. expedient 1/2017
11/01/2017 Concessió de llicència de 1ª ocupació a E.U.G. expedient 1/2017
19/01/2017 Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació voluntària del
P.A.U. 2 “Carrer Major, 8”
19/01/2017 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del P.A.U. 2
“Carrer Major, 8”
19/01/2017 Pagament del complement de productivitat del peó municipal
26/01/2017 Concessió de llicència d’obres a A.L.P. expedient 6/2017
31/01/2017 Aprovació de la relació de factures del mes de gener
02/02/2017 Inici d’expedient de liquidació del pressupost de 2016
14/02/2017 Aprovació de la liquidació del pressupost de 2016
23/02/2017 Concessió de llicència d’obres a JM.C.B. expedient 3/2017
28/02/2017 Aprovació de la relació de factures del mes de febrer
02/03/2017 Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2018-2020
03/03/2017 Inici de l’expedient de modificació de crèdit núm 1 del pressupost
22/03/2017 Concessió de llicència d’obres a E.R.A., expedient 4/2017

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’Ajuntament de l’exercici 2016.

3

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. 9/2017 de data 14 de febrer de 2017, ha aprovat la liquidació
del pressupost de l’exercici 2016, es dóna compte al Ple del seu resultat, d’acord amb la
resolució que literalment diu així:
“1.- ANTECEDENTS
En data 2 de febrer de 2017 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la
corporació.
En data 2 de febrer de 2017 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació
del pressupost del 2016.
En data 6 de febrer de 2017 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats
obtinguts a la liquidació.
En data 6 de febrer de 2017 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 2016.
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici de 2016 s’obté, a 31 de desembre de 2016, 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:

€
522.000,00
0,00
522.000,00
406.655,87
406.655,87
379.255,95
27.399,92

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:

26.885,58
0,00
26.885,58
0,00
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TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI EXERCICI:

27.399,92

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:

€
522.000,00
0,00
522.000,00
542.389,34
216,45
0,00
542.172,89
419.658,78
122.514,11

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:

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI EXERCICI:

174.346,23
-5.290,89
169.055,34
106.272,46
62.782,88

185.296,99

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

542.172,89
406.655,87

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

135.517,02

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

0,00
0,00
0,00

_________________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI AJUSTAT:............
135.517,02
1.4. Romanent de tresoreria:
1. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FINAL DE L’EXERCICI....... 654.007,46
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Caixa Corporació......................................................................
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (compte corrent)...
Secció de Crèdit de Cellers Domenys (compte corrent)...........
CaixaBank (termini 1)...............................................................
CaixaBank (compte corrent)......................................................
Secció de Crèdit de Cellers Domenys (termini)........................
CaixaBank (termini 2)...............................................................
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (termini)...............

124,25
143.804,98
38.281,02
100.000,00
1.797,21
150.000,00
70.000,00
150.000,00

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.............................................

191.684,17
122.514,11
62.782,88
6.387,18

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..............................................

31.145,33
27.399,92
0,00
3.745,41

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...................................................
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS..........

0,00
0,00
0,00
814.546,30
49.903,45
0,00
764.642,85

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 764.642,85 €.
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,

6

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
49.903,45 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:

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 i anterior

DR
pendents
capítol 1
9833,48
7785,34
4566,88
4198,69
4498,51
4003,02
10448,71
1378,56
1058,44
971,4
431,42
363,92
359,31
354,77
308,71
1037,91

DR
pendents
capítol 2
84,9

DR
pendents
capítol 3
15630,56
640,5
309,75
390
10879,14
390
354
192
138
138
138
130,63
130,63
95,48
89,56
273,75

DR
pendents
capítol 5
600

%
dotació
aplicat
10
30
60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

dotació
dubtós
cobrament
2614,89
2527,75
2925,98
3670,95
15377,65
4393,02
10802,71
1570,56
1196,44
1109,40
569,42
494,55
489,94
450,25
398,27
1311,66

TOTAL

49903,45

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

542.172,89
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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
Capacitat de finançament

406.655,87
135.517,02
-4.815,55
3.154,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.512,10
406.655,87
133.856,23

Conclusió: la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2016 presenta un superàvit
per operacions no financeres del qual, una vegada practicats els ajustos necessaris, resulta una
capacitat de finançament de 133.856,23 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 2015 amb aquell que es desprèn de
la liquidació del 2016.
La despesa computable de l'exercici 2016 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 2015 i, si escau,
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 2015 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2015 al
2016 és del 1,8% 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 2016, respecte a l’anterior, es desprèn:
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos

Liquidació
Liquidació
exercici 2015 exercici 2016
435.397,21
406.655,87
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AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)

0,00

0,00

-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

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

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

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público-privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres
Administracions Públiques
Altres

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

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

435.397,21

406.655,87

0,00

0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió
Europea o d'altres Administracions públiques

143.271,42

137.948,06

Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament

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

0,00
0,00
28.991,83
105.295,59
3.660,64
0,00

292.125,79

268.707,81

- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)

0,018
297.384,05
0,00
0,00
297.384,05

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

Es compleix, doncs, amb la regla de la despesa per un marge de 28.676,24 euros.
1.9. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat:
1.9.1. Deute públic:

268.707,81
28.676,24
-8.02%

2
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El límit d’endeutament és el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats, segons es regula
en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El volum de deute viu de l’Ajuntament de Blancafort a 31/12/2016, en termes de percentatge
sobre els ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats és del 0,00% ja que no hi ha
endeutament:

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

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE
QQUU
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)
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
509.151,84
0,00
0,00
0,00
509.151,84
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 2016 informat al Ministerio de
Hacienda i Administraciones Públicas ha estat de -24,08 dies.
2. FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LLOEPiSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer a un
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any.
5. Atesa la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de
remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb
els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides,
exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant
dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes consolidats figura a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
Amb la presentació del resultat de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2016, el
Ple de l’Ajuntament en pren coneixement i es dóna per informat.

4.- Coneixement de l’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2018-2020.
Atès que l’alcaldia ha aprovat el pla pressupostari a mig termini pel període 2018-2020, es dóna
compte al Ple del seu resultat, d’acord amb la resolució que literalment diu així:
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“Decret de l’alcaldia.
Decret número: 12/2017
Assumpte: pla pressupostari a mig termini 2018-2020
Data: 2 de març de 2017
1. ANTECEDENTS
En data 1 de març de 2017 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini 2018-2020, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària,
del deute públic i la regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb
els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la
despesa.
2.2. L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la
seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
2.2.4. Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini
de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a
mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals.
3. RESOLUCIÓ:
Per tant, resolc:
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, d’acord amb el següent
detall:
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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
2016
132.071
3.605
142.042
219.022
12.413
509.152
0
33.021
33.021
0
0
0
542.173

PREV LIQ
2017
132.400
5.100
140.000
225.000
10.500
513.000
0
35.000
35.000
0
0
0
548.000

PREVISIÓ
2018
133.724
5.151
141.400
226.000
10.605
516.880
0
55.000
55.000
0
0
0
571.880

PREVISIÓ
2019
135.730
5.228
143.521
227.515
10.764
522.758
0
70.000
70.000
0
0
0
592.758

PREVISIÓ
2020
138.444
5.333
146.391
229.565
10.979
530.713
0
55.000
55.000
0
0
0
585.713

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

2016
119.708
192.796
0
49.163
0
361.667
44.988
0
44.988
0
0
0
406.656

2017
130.000
202.000
0
49.500
0
381.500
52.000
0
52.000
0
0
0
433.500

2018
131.300
204.020
0
52.000
0
387.320
70.000
0
70.000
0
0
0
457.320

2019
133.270
207.080
0
53.000
0
393.350
70.000
0
70.000
0
0
0
463.350

2020
133.270
207.080
0
54.000
0
394.350
55.000
0
55.000
0
0
0
449.350

3.2. Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla pressupostari
a mig termini.”
Amb aquesta exposició del resultat del pla pressupostari a mig termini pel període 2018-2020, el
Ple de l’Ajuntament en pren coneixement i es dóna per informat.

5.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 4t trimestre de 2016.
Seguidament, s’informa al Ple del resultat del període mig de pagament a proveïdors del 4t
trimestre de 2016, 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:
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-

Període mig de pagament del 4t trimestre de 2016: -24,08 dies.

El Ple es dóna per assabentat.

6.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2017, de crèdit
extraordinari mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
ANTECEDENTS
1. Pel decret de l’alcaldia de data 3 de març de 2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit núm. 1/2017, mitjançant crèdit extraordinari a finançar amb el romanent de
tresoreria per a despeses generals, com a conseqüència de la necessitat de realització de les obres
de rehabilitació del cementiri municipal.
2. L’alcalde, en data 9 de març de 2017, ha proposat les partides i els imports que s’han de
modificar.
3. El secretari-interventor ha emès els corresponents informes.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen
el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
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Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta els
següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit del pressupost de 2017, mitjançant crèdit
extraordinari, número 1/2017, per import de 192.000,00 €, que cal finançar mitjançant el
romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall:
1. - Despeses a finançar:
Partida
despeses

Nom

164/622.01

Rehabilitació del cementiri municipal

Crèdit
proposat €

extraordinari
192.000,00

Total crèdit extraordinari:

192.000,00

2. - Finançament que es proposa:
Partida
ingressos

Nom

870.00

Romanent de tresoreria per a despeses
generals

Total romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

Romanent
tresoreria €

líquid

de

192.000,00
192.000,00

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

7.- Aprovació de l’expedient de contractació de les obres incloses en el projecte de
“Rehabilitació del cementiri municipal.”
ANTECEDENTS
Mitjançant providència de l’alcalde de data 15 de març de 2017 es va acordar iniciar l’expedient
administratiu per a la contractació de les obres incloses en el projecte “Rehabilitació del
cementiri municipal”, necessari per millorar el seu estat de conservació, per un import de
157.548,49 € de pressupost net i 33.085,18 € d’IVA.
Per part del secretari interventor s’ha emès informe de legalitat de data 16 de març de 2017.
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S’han incorporat en l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui
a la LCSP
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la Disposició
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple de l’Ajuntament.
Per tot l’exposat, el Ple, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses en el projecte de
“Rehabilitació del cementiri municipal”, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris
d’adjudicació, per un import de licitació de 157.548,49 € de pressupost net i 33.085,18 €, en
concepte d’impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les
obres.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el perfil de contractant
de l’Ajuntament de Blancafort l’anunci de licitació i obrir el període de licitació pública,
establint el termini per presentar proposicions en 26 dies naturals a comptar des del dia següent
de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Designar les següents persones de manera específica com a membres de la mesa de
contractació del contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte de “Rehabilitació del
cementiri municipal” i procedir a la publicació de la composició de la mesa en el perfil de
contractant:
President:

Magí Baltà Ventura
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Vocals:

Secretari:

Enric París Daran
Albert Pons Sora
Vicenç Oliveres Prats, secretari interventor acctal. de l’Ajuntament
Vicenç Oliveres Prats

Cinquè. Autoritzar la despesa per l’import total de 190.633,67 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 157.548,49 € de pressupost net i 33.085,18 € en concepte d’Impost sobre
el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 164/62201 del
pressupost vigent, i, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de
conformitat amb l'art. 174 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.
Sisè.- Notificar la present resolució als membres de la mesa de contractació.
Setè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Ajuntament de Blancafort, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia següent al
de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1
octubre, de procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

8.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs
electes locals de l’exercici 2017.
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 prevista pel Departament de Governació per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2017.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set que el componen, adopta el següents acords:
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 2017, 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.
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9.- Aprovació del compromís de l’Ajuntament de Blancafort amb la Carta del Paisatge de
la Conca de Barberà.
Relació de fets:
1. El paisatge de la nostra comarca s'ha anat configurant a mesura que s'ha anat desenvolupant
com a territori. Els nuclis urbans històrics, els seus creixements, els diferents tipus de conreus,
els boscos, els rius, les construccions rurals, les indústries i les infraestructures, són alguns dels
elements que han anat perfilant i definint el paisatge que avui tenim. És el resultat de les
decisions que hem anat prenent fins a dia d'avui, com ara: com vivim, què mengem o com ens
transportem. És el moment de preguntar-nos quin paisatge volem. Aquesta pregunta ens obligarà
a repensar sobre els aspectes que acaben influint en la configuració del paisatge: l'entorn natural,
la fauna, els cultius, els productes que s'obtenen de la terra, l'energia verda, la gestió dels boscos,
el model industrial, les infraestructures, les construccions urbanes i rurals, la cultura, la història i
el turisme, entre d'altres.
2. La riquesa paisatgística, social, cultural i econòmica de tots els pobles de la Conca de Barberà
queda reflectida en el Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona. En aquest document s'hi
determina que la Conca de Barberà té, principalment, cinc unitats de Paisatge: Alt Gaià (Pontils i
sud de Sarral i de les Piles), Baixa Segarra (Passanant i Belltall, Forès, Llorac, Santa Coloma de
Queralt, Vallfogona del Riucorb, Conesa, nord de les Piles i de Rocafort de Queralt, Savallà del
Comtat i extrem nord de Solivella i Pontils), Garrigues baixes (Senan, Vallclara i parts de
Vimbodí, l'Espluga de Francolí i Solivella), Conca de Poblet (oest de Sarral, sud de Rocafort de
Queralt i de Forès, Solivella, Blancafort, Pira, Barberà de la Conca, nord-est de Montblanc,
l'Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet) i Muntanyes de Prades (Vilanova de Prades, Vilaverd,
sud de Vallclara, Vimbodí i Poblet i l'Espluga de Francolí i sud-oest de Montblanc).
3. Degut a aquesta complexitat i riquesa paisatgística es proposa que la Carta del Paisatge sigui a
nivell comarcal, tenint en compte les diferents característiques de cada unitat de paisatge. Que el
seu àmbit sigui l'àmbit administratiu propi del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ajudarà
a poder coordinar les actuacions a escala comarcal, tal i com ja es treballen altres aspectes
polítics i socials dels nostres municipis.
4. Des del maig del 2010 està en vigor el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, que ha de
servir com a marc de treball per a la redacció de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. En
aquest catàleg s'han determinat vint-i-un objectius de qualitat paisatgística, dels quals divuit
afecten a les unitats de paisatge de la Conca de Barberà. Aquests objectius són:
- Un paisatge urbà rehabilitat, valorat per la trajectòria històrica pròpia i de qualitat
arquitectònica, endreçat i dissenyat per assegurar la bona qualitat de vida dels ciutadans.
- Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, dimensionat d’acord amb les necessitats
reals i que no comprometi el futur del caràcter agrícola dels espais circumdants als nuclis urbans.
- Unes urbanitzacions endreçades, amb perímetres nítids i amb qualitat paisatgística.
- Uns paisatges agrícoles gestionats integralment, preservats de la urbanització i les
infraestructures, que resultin accessibles al gaudi i l’ús social amb respecte pels valors naturals i
estètics.
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- Uns paisatges naturals de qualitat que compaginin l’activitat agropecuària, d’extracció i
aprofitament sostenible dels recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.
- Un sòl no urbanitzable on les actuacions permeses (equipaments d’interès públic, explotació de
recursos naturals, construccions agràries, reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals...)
contribueixin a emfasitzar els paisatges per mitjà d’una bona integració en l’entorn tant de les
construccions com dels espais lliures associats.
- Unes vies de comunicació integrades en el territori i en el paisatge i que permetin la
permeabilitat ecològica i la continuïtat paisatgística i social del territori.
- Uns accessos als nuclis urbans ordenats paisatgísticament que facilitin la transició entre els
espais oberts i els paisatges urbans i que reforcin el caràcter i la identitat de les poblacions.
- Uns espais periurbans de les grans i mitjanes ciutats dissenyats amb criteris d’integració i
aportació de nous elements d’interès en el paisatge.
- Uns polígons industrials, energètics, logístics i àrees terciàries ubicats en zones visuals no
preferents o notòries i dissenyats tenint en compte la integració, amb l’entorn, especialment en
els perímetres que confronten amb el sòl no urbanitzable.
- Uns parcs eòlics i parcs solars fotovoltaics, planificats amb visió de conjunt a escala regional i
implantats d’acord amb els elements que configuren el paisatge.
- Uns fons escènics de qualitat que mantinguin els referents visuals i identitaris del Camp de
Tarragona i que no incorporin elements estranys o aliens.
- Una xarxa de miradors des dels quals destaquin les panoràmiques més rellevants i que permetin
descobrir la diversitat i els matisos dels diferents paisatges.
- Uns mosaics agroforestals de conreus de secà, productius, i vinculats al manteniment dels
elements de pedra seca de suport a l’agricultura, o exemples vius de paisatges de la trilogia
mediterrània per excel·lència (blat, vinya i olivera ametller).
- Uns paisatges de la vinya ben conservats i gestionats que potenciïn els productes vinícoles que
s’hi produeixen, on la vinya conviu amb altres conreus de secà generant mosaics agrícoles.
- Uns paisatges dels conreus herbacis de secà, característics de la baixa Segarra, que es
mantinguin nets d’elements que en trenquin la configuració topogràfica i el mosaic agroforestal.
- Uns paisatges fluvials, especialment dels rius Francolí i Gaià, però també del conjunt de
barrancs i rieres, conservats d’acord amb la seva dinàmica i funcionalitat i accessibles per a
activitats de gaudi.
- Un paisatge del patrimoni històric vinculat a les construccions defensives, a les construccions
religioses i a les construccions productives, dotat d’un contingut i de significació territorial i
paisatgística.
5. Les cartes del paisatge són instruments de concertació d'estratègies entre els agents públics i
els privats, aplicables a escala local, supramunicipal o comarcal, per tal de dur a terme actuacions
de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que tinguin per objectiu mantenir-ne els seus valors.
6. Les cartes es concreten mitjançant la signatura pública d'un document on s'estableixen els
compromisos que adopten cadascuna de les parts signants en favor del paisatge i el calendari per
assolir els objectius. Aquest tipus d'instrument s'ha demostrat útil en altres països, en contextos
similars als nostres
7. Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a través de la seva Conselleria de Paisatge,
i de manera compartida amb els Ajuntaments de la comarca es vol impulsar la redacció de la

19

Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. La iniciativa compta amb el suport inicial de la
Generalitat de Catalunya, l'Observatori del Paisatge de Catalunya i de La Conca 5.1
Fonaments de dret:
1. Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
2. Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració
paisatgística, estableix quins han de ser els continguts de les cartes del paisatge:
- Diagnosi de les dinàmiques del paisatge, on es fa un anàlisi multidisciplinari de l'estat actual
del paisatge per detectar les debilitats i les oportunitats.
- Objectius de qualitat paisatgística de la Conca de Barberà, amb el qual es defineixen les
prioritats i els objectius que han de perseguir les actuacions i que han de ser coherents amb els
objectius de qualitat paisatgística del Camp de Tarragona.
- Programa de gestió, on s'hi recullen totes les actuacions a realitzar per aconseguir els objectius
de qualitat urbanística.
Acord:
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el
següent acord:
Primer: L’adhesió de l’Ajuntament de Blancafort al compromís del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà, adoptat en acord del Consell d’alcaldes de data 13 de febrer de 2017, d’iniciar
el tràmits previs per a la redacció de la Carta del Paisatge de la comarca.
Segon: El procés per a l’elaboració d’aquest document s’ajustarà a:
• Impulsar processos de participació ciutadana mitjançant fòrums de debat, reflexió i
d’aportació d’idees.
• Impulsar processos de participació a nivell d’associacions, entitats, empreses, i de les
pròpies administracions.
• Donar impuls als treballs de redacció.
• Fer propis els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg del Paisatge del Camp de
Tarragona que afecten a la Conca de Barberà i desenvolupar-los en la Carta del Paisatge
comarcal.
Tercer: Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

10.-Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la visita que efectuarà a la nostra població el president de la Diputació de Tarragona,
senyor Josep Poblet i Tous, el proper dissabte dia 1 d’abril, quan serà rebut a la Casa de la Vila
pels membres del consistori i representats de les diferents entitats del municipi, signant el Llibre
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d’Honor de l’Ajuntament i fent un posterior recorregut pels principals indrets i equipaments del
poble.
Seguidament el regidor i conseller comarcal, senyor Enric París Daran, informa de les dades
facilitades pel Centre Comarcal de Tractament de Residus relatives a la recollida selectiva dels
residus de l’any 2016, destacant que el nostre municipi està lleugerament per sobre de la mitjana
comarcal, situada entorn del 50%. Destaca també que des del Consell Comarcal s’ha demanat a
l’Agència de Residus un estudi de viabilitat per fer la recollida les escombraries pel sistema porta
a porta.
11.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 21:20 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.

L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

