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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 2/2018
Caràcter: ordinari
Data: 12 d’abril de 2018
Horari: de 19:40 a 21:10 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 extraordinàries anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Coneixement de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
4.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 4t trimestre de 2017.
5.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini per al període 2019-2021.
6.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs electes
locals de l’exercici 2018.
7.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2019.
8.- Aprovació inicial de l’expedient de constitució de l’Agrupació dels ajuntaments de
Blancafort, Rocafort de Queralt i Senan per al sosteniment en comú del lloc de secretaria
intervenció i dels estatuts que l’han de regir.
9.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir l’adquisició
directa de l’immoble situat a la plaça dels Arbres, número 13 A, de Blancafort.
10.- Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.
11.- Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva
antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol.
12.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
13.- 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 19:40 hores del dia 12 d’abril de 2018.
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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
l’acta de la sessió ordinària anterior, número 7/2017, del dia 19 d’octubre de 2017, i a les actes
de les sessions extraordinàries números 8/2017, del dia 25 d’octubre, 9/2017, del dia 13 de
novembre, 10/2017, del dia 18 de desembre, i 1/2018, del dia 15 de març de 2018, 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

Data

50/2017
51/2017
52/2017
53/2017
54/2017
55/2017
56/2017
57/2017
58/2017
59/2017
60/2017
61/2017
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
14/2018
15/2018

Obres
Obres
Hisenda
Hisenda
Obres
Hisenda
Hisenda
Obres
Obres
Obres
Activitats
Hisenda
Obres
Obres
Urbanisme
Obres
Obres
Hisenda
Patrimoni
Obres
Obres
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Urbanisme
Obres
Obres

25/10/2017
25/10/2017
31/10/2017
20/11/2017
23/11/2017
30/11/2017
05/12/2017
15/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
29/12/2017
10/01/2018
10/01/2018
11/01/2018
16/01/2018
24/01/2018
31/01/2018
12/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
27/02/2018
27/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
05/03/2018
05/03/2018

Assumpte
Concessió de la llicència d’obres a F.G.M., expedient 17/2017
Concessió de la llicència d’obres a J.B.C., expedient 29/2017
Aprovació de la relació de factures del mes d’octubre
Inici de l’elaboració del pressupost general de l’exercici 2018
Concessió de la llicència d’obres a F.C.M., expedient 30/2017
Aprovació de la relació de factures del mes de novembre
Sotmetiment del pressupost a informe de secretaria intervenció
Aprovació d ela certificació d’obres d’arranjament de camins
Concessió de la llicència d’obres a R.P.D., expedient 31/2017
Concessió de llicència d’obres a J.E.A., expedient 32/2017
Comunicació d’activitat de celler d’elaboració de vins de J.L.P.
Aprovació de la relació de factures del mes de desembre
Concessió de llicència d’obres a R.A.R., expedient 1/2018
Concessió de llicència d’obres a V.M.S., expedient 2/2018
Concessió de llicència de segregació a J.B.M., expedient 1/2018
Aprovació inicial de la memòria d’arranjament camí del cementiri
Concessió de llicència d’obres a T.C.A., expedient 4/2018
Aprovació de la relació de factures del mes de gener
Inici d’expedient d’adquisició directa d’un magatzem
Concessió de llicència d’obres a V.V.P., expedient 5/2018
Concessió de llicència per millora de finca rústica a J.M.R.A.
Aprovació del pla pressupostari a mig termini període 2019-2021
Inici d’expedient de liquidació del pressupost de 2017
Aprovació de la relació de factures del mes de febrer
Acceptació de la cessió de les obres d’urbanització del PA.U. 2
Contracte menor de les obres d’arranjament camí del cementiri
Contracte menor de les obres d’aparcament lateral del cementiri
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16/2018
17/2018
18/2018
19/2018
20/2018
21/2018
22/2018
23/2018
24/2018

Obres
Obres
Obres
Joventut
Obres
Obres
Obres
Hisenda
Hisenda

05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
07/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
29/03/2018
29/03/2018

Contracte menor per la construcció de nínxols al cementiri
Contracte menor per l’asfaltat del camí del Ravaló
Aprovació definitiva de la memòria arranjament camí del cementiri
Aprovació de l’annex del conveni de Joventut per a l’any 2018
Concessió de llicència d’obres a R.R.G., expedient 6/2018
Concessió de llicència d’obres a G.P.C., expedient 7/2018
Concessió de llicència d’obres a L.B.L., expedient 8/2018
Aprovació de la relació de factures del mes de març
Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 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’exercici 2017.
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. 24/2018 de data 29 de març de 2018, ha aprovat la liquidació
del pressupost de l’exercici 2017, es dóna compte al Ple del seu resultat, d’acord amb la
resolució que literalment diu així:
“DECRET DE L'ALCALDIA
Número: 24/2018
Assumpte: liquidació del pressupost del 2017
Data: 29 de març de 2018
1.- ANTECEDENTS
En data 27 de febrer de 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la
corporació.
En data 28 de febrer de 2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació
del pressupost del 2017.
En data 28 de febrer de 2018 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats
obtinguts a la liquidació.
En data 28 de febrer de 2018 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 2017.
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Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici de 2017 s’obté, a 31 de desembre de 2017, 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:

€
509.200,00
192.000,00
701.200,00
598.163,58
598.163,58
527.995,66
70.167,92

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:
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI EXERCICI:

27.399,92
0,00
27.399,92
0,00
70.167,92

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:

€
509.200,00
192.000,00
701.200,00
612.108,14
218,65
0,00
611.889,49
508.922,56
102.966,93

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:

185.296,99
-16.972,28
168.324,71
119.523,24
48.801,47

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI EXERCICI: 151.768,40
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+).............................................................................
Obligacions reconegudes netes (-)...............................................................

611.889,49
598.163,58

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

13.725,91

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

0,00
0,00
136.763,44

_________________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI AJUSTAT:............
150.489,35
2.1.4. Romanent de tresoreria:
1. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FINAL DE L’EXERCICI....... 732.081,98
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)........................

108,63
202.476,28
57.071,21
170.000,00
2.425,86
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.............................................

154.421,01
102.966,93
48.801,47
2.652,61

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

75.232,16
70.167,92
0,00
5.064,24

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
811.270,83
38.215,43
0,00
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IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS..........

773.055,40

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 773.055,40 €.
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
38.215,43 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:

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

DR
pendents
capítol 1

DR
pendents
capítol 2

DR
pendents
capítol 3

DR
pendents
capítol 5

15199,75
3248,84
4465,79
4078,5
3640,6
3896,36
3556,03
10125,49
1058,44
810,07
735,45
225,79
162,33
161,67
161

194,45

12802,43
628,25
325,5
309,75
390
390
175
162
0
138
138
138
130,63
130,63
95,48

600

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

dotació
dubtós
cobrament
2879,66
1163,13
2874,77
3949,43
4030,60
4286,36
3731,03
10287,49
1058,44
948,07
873,45
363,79
292,96
292,30
256,48
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2002 i anteriors

564,04

363,31

100

927,35

TOTAL

38.215,43

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 aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

611.889,49
598.163,58
13.725,91
-3.970,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607.919,48
598.163,58
9.755,90

Conclusió: la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2017 presenta un superàvit
per operacions no financeres del qual, una vegada practicats els ajustos necessaris, resulta una
capacitat de finançament de 9.755,90 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 2016 amb aquell que es desprèn de
la liquidació del 2017.
La despesa computable de l'exercici 2017 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
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financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2016 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 2016 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2016 al
2017 és del 2,1% 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 2017, 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
Altres

Liquidació
exercici 2016

Liquidació
exercici
2017
406.655,87 598.163,58
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

406.655,87

598.163,58

- 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)

137.948,06

188.413,70

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

0,00
0,00
28.571,83
156.181,23
3.660,64
0,00
0,00
409.749,88

0,00

268.707,81
0,021
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Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

274.350,67
0,00
0,00
274.350,67
409.749,88
-135.399,21
52,49%

NO es compleix, doncs, amb la regla de la despesa amb un marge de -135.399,21 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 31/12/2017, 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
533.031,09
0,00
533.031,09
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 2017 informat al Ministerio de
Hacienda y Función Pública ha estat de -15,11 dies.
2. FONAMENTS DE DRET
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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 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.
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.
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Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en termes consolidats figura a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per a l’any en curs i el següent per
corregir el desequilibri en la 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 Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Hacienda y Función Pública.”
Amb la presentació del resultat de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2017, el
Ple de l’Ajuntament en pren coneixement i es dóna per informat.

4.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 4t trimestre de 2017.
Seguidament, s’informa al ple del resultat del període mig de pagament a proveïdors del 4t.
trimestre de 2017, 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 2017: -15,11 dies.

Els regidors assistents es donen per assabentats.

5.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini per al període 2019-2021.
Atès que l’alcaldia ha aprovat el pla pressupostari a mig termini pel període 2019-2021, es dóna
compte al ple del seu resultat, d’acord amb la següent resolució:
“DECRET DE L’ALCALDIA
Decret número: 10/2018
Assumpte: pla pressupostari a mig termini 2019-2021
Data: 27 de febrer de 2018
1. ANTECEDENTS
En data 26 de febrer de 2018 s’emet l’informe d’intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini per al període 2019-2021, coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
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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:
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Blancafort per al període
2019 a 2021, 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

LIQUIDACIÓ
2017
154.325
4.015
142.687
219.579
12.425
533.031
0
78.858
78.858

PREV LIQ
2018
132.000
16.000
145.500
218.000
13.000
524.500
0
103.000
103.000

PREVISIÓ
2019
133.320
16.160
146.955
224.080
13.130
533.645
0
80.000
80.000

PREVISIÓ
2020
134.653
16.322
148.425
227.171
13.261
539.831
0
90.000
90.000

PREVISIÓ
2021
136.000
16.485
149.909
230.273
13.394
546.060
0
85.000
85.000
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Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

0
0
0
611.889

0
0
0
627.500

0
0
0
613.645

0
0
0
629.831

0
0
0
631.060

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

2017
121.652
189.955
0
49.552
0
361.159
237.005
0
237.005
0
0
0
598.164

2018
125.000
195.500
0
65.000
0
385.500
158.000
0
158.000
0
0
0
543.500

2019
126.250
197.455
0
65.000
0
388.705
100.000
0
100.000
0
0
0
488.705

2020
127.513
199.430
0
67.000
0
393.942
110.000
0
110.000
0
0
0
503.942

2021
128.788
201.424
0
67.000
0
397.211
105.000
0
105.000
0
0
0
502.211

3.2. Trametre, abans del 15 de març proper, el pla pressupostari a mig termini al Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
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 2019-2021, el
ple de l’Ajuntament en pren coneixement i es dóna per informat.

6.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs
electes locals de l’exercici 2018.
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 Resolució GAH/664/2018, de 4 d’abril, de convocatòria del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per atorgar compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a
l’exercici 2018.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta els següents
acords:

14

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 2018, 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.

7.- Aprovació de la proposta de les Festes Locals del municipi per a l’any 2019.
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 2019.
Fonaments de dret:
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 23 d’abril i 10 de juny, com a Festes Locals del municipi de
Blancafort per a l’any 2019.
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.

8.- Aprovació inicial de l’expedient de constitució de l’Agrupació dels municipis de
Blancafort, Rocafort de Queralt i Senan per al sosteniment en comú del lloc de secretaria
intervenció i dels Estatuts que l’han de regir.
Antecedents:
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1. Els municipis de Senan, Rocafort de Queralt i Blancafort comparteixen característiques
geogràfiques, històriques, econòmiques, demogràfiques i culturals que permeten plantejar la
viabilitat de la seva agrupació als efectes del sosteniment en comú del lloc de treball únic de
secretaria intervenció, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Tots tres municipis mostren una tendència d’augment progressiu d’activitat amb unes dificultats
de finançament que, a la llarga, aniran condicionant la capacitat econòmica dels respectius
ajuntaments per mantenir els serveis bàsics i dotacions públiques i garantir la seva sostenibilitat.
Els recursos ordinaris dels respectius ajuntaments, no obstant haver estat constants i mantinguts
en un escenari de depressió i crisi econòmica, no són suficients per poder cobrir i mantenir de
forma individual una plaça reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, amb la
qual cosa la garantia de prestació de les funcions públiques necessàries només poden procurar-la
en agrupació constituïda específicament amb aquesta finalitat.
2. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, introdueix un
nou article, el 92 bis, que al seu apartat 1 estableix què són funcions públiques necessàries en
totes les corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional:
a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació.
L’article 3 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, determina, referint-se a les agrupacions: “Les
entitats locals el volum de les quals de serveis o recursos sigui insuficient podran sostenir en
comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria, al que correspondrà la responsabilitat
administrativa de les funcions pròpies del mateix en totes les entitats agrupades”.
Aquest municipi ha convingut amb els Ajuntaments de Senan i Rocafort de Queralt la constitució
d’una agrupació per al sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció, reservat a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. L’agrupació d’aquests municipis per al
manteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció és imprescindible, atesa la
impossibilitat de prestar correctament les funcions públiques i les funcions administratives i
tècniques de forma aïllada per part de cada municipi.
En data 9 d’abril de 2018 el secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès informe en
relació amb el procediment legal a seguir per a aprovar els referits estatuts, adjuntant a l’informe
una proposta d’estatuts que ha de regir l’agrupació de municipis.
Fonaments:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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- 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.
- Article 3 i disposició addicional segona del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
Per això, el Ple de la corporació, per unanimitat dels set regidors que el componen, adopta el
següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de constitució de l’Agrupació de les entitats locals de
Blancafort, Rocafort de Queralt i Senan per al sosteniment en comú del lloc de secretaria
intervenció, pels motius exposats.
Segon.- Aprovar inicialment els Estatuts que han de regir l’agrupació de municipis.
Tercer.- Comunicar l’acord de l’aprovació inicial i la proposta d’estatuts als Ajuntaments de
Senan i Rocafort de Queralt, a fi que adoptin l’acord inicial oportú.
Quart.- Sotmetre l’expedient, una vegada cadascun dels ajuntaments hagi adoptat l’acord inicial,
a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant una publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
En el cas que no s’hagués presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà definitivament
aprovat l’acord fins llavors inicial, estenent-se per la secretaria el certificat que acrediti l’elevació
a definitiva de l’aprovació inicial. L’acord d’aprovació haurà de publicar-se per a general
coneixement en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, en compliment de l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local. I trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini dels sis
dies posteriors a l’adopció d’aquest acord còpia o extracte comprensiu del mateix.
Cinquè.- Remetre l’expedient a la Diputació de Tarragona per a l’emissió del preceptiu informe,
d’acord amb el que es disposa en l’article 3.b) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
Sisè.- Iniciar l’expedient per modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
d’aquest Ajuntament, on consti la plaça i el lloc de treball de secretaria intervenció de
l’agrupació dels tres municipis amb el percentatge de participació que tinguin cadascun.
Setè.- Facultar a l’alcalde per a la gestió i signatura dels documents que siguin necessaris a tal fi.
Vuitè.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

9.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir
l’adquisició directa de l’immoble situat a la plaça dels Arbres, número 13 A, de Blancafort.
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Antecedents i fonaments:
Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL, representada pel senyor Lluís Rovira Roig, propietari
d’un immoble de 215,56 m2 de superfície, ubicat a la plaça dels Arbres, núm. 13 A, d’aquesta
localitat, ha plantejat a l’Ajuntament de Blancafort la possibilitat de vendre l’esmentat immoble
pel preu de seixanta-quatre mil //64.000,00// euros, amb el pagament fraccionat en tres anualitats,
21.000,00 € l’any 2018, 21.000,00 € l’any 2019 i 22.000,00 € l’any 2020. L’Ajuntament es troba
necessitat d’un edifici per destinar-lo a magatzem municipal i considera que aquest reuneix totes
les condicions necessàries.
En data 11 d’abril de 2018, el tècnic municipal ha emès l’informe de valoració de l’immoble,
segons el qual el valor és de seixanta-quatre mil vuit-cents quaranta-sis euros amb noranta-nou
cèntims //64.846,99 €// i ha informat favorablement la seva adquisició atès que es troba situat al
centre del poble, al costat del dispensari municipal i que la valoració és superior al preu de venda
ofertat pel seu propietari per a l'adquisició del bé.
Així mateix, en data 11 d’abril de 2018, el secretari interventor ha emès informe favorable en
relació a l’adquisició directa de l’esmentat immoble i al plec de clàusules administratives
particulars elaborat, i ha informat que existeix dotació pressupostària suficient per atendre el
pagament del preu del contracte i de les despeses previstes d’escriptura i inscripció al Registre de
la Propietat.
Aquests fets aconsellen adquirir la propietat de l’immoble i justifiquen l’aplicació del
procediment d’adquisició directa, si bé el compliment de la normativa vigent exigeix que
prèviament l’òrgan de contractació aprovi el plec de clàusules administratives particulars
corresponent.
Així mateix, tractant-se de l’adquisició directa d’un bé immoble, cal sol·licitar l’informe previ al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, que l’ha d’emetre en un termini de trenta dies. En cas de no fer-ho en el termini
assenyalat, es pot continuar la tramitació de l’expedient.
Per raó de la quantia del bé a adquirir, correspon al Ple adoptar el present acord, en compliment
del que preveu la legislació vigent de contractes de sector públic.
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta els següents acords:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir
l’adquisició directa de l’immoble situat a la plaça dels Arbres, núm. 13 A, d’aquesta localitat.
Segon.- Sol·licitar informe al Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya quant a la procedència de l’adquisició directa de l’immoble
esmentat, a l’empara de l’article 30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

10.- Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.
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Es presenta al Ple la següent moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió
lingüística, per al seu debat i votació:
“Relació de fets:
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del
Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model d’escola
catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat
política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels
ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge
dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació
per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten
la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i
cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’educació de Catalunya (LEC), com a
la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna
bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues
llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha
contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent
la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la
solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i
d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat,
recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en
centres privats per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud
bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen
l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat
Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de
convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi
econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora,
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots
aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany de
desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit
Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès
amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de
la nostra societat.
Proposta de resolució:
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Per tant, proposo que s’acordi:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE.
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa
que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de
Catalunya i de la consensuada Llei d’educació. La cohesió social és una línia vermella
infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social,
exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura
el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat.
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país.
És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i
d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural
d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la
igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 30
anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de
l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de
representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya;
a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups
Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (FMC i ACM) i als
centres educatius del nostre municipi.”
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels set regidors que componen el
plenari.

11.- Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol.
Es presenta al Ple la següent moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i
la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol, per al seu debat i
votació:
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“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva
contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a
vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de
dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant
injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i
negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en
els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels
principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del
President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la
comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i
amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables
en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent
que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des
del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem
defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop
més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen
la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de
desembre.
I l’Estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la
cohesió de la societat, ha decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes,
feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont,
Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín,
Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi
Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat
democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens
mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici
de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a
súbdits.
Proposta de resolució:
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Per tant, proposo que s’acordi:
Primer. Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez.
Segon. Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont, Clara
Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia
del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap
judici pel seu lliure exercici polític.
Tercer. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets
polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
Quart. Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
Cinquè. Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una
dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
Sisè. Instem a totes les entitats de la Conca de Barberà a defensar els drets fonamentals, civils,
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament
del Parlament de Catalunya.
Setè. Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger
Torrent, aquest Ajuntament vol mostrar el seu suport a la crida unitària del President i a la
plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
Vuitè. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), l’aprovació de la present moció.”
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels set regidors que componen el
plenari.

12.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
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I.- De l’inici dels contactes i gestions per poder posar en funcionament el servei de centre de dia
properament, atesa la demanda de places i la concessió de places públiques per part de la
Generalitat de Catalunya.
II.- De la realització de l’acta de replanteig de les obres d’arranjament del camí d’accés al
cementiri, adjudicades a l’empresa Excavacions Carbonell, que ha compromès l’immediat inici
de les obres.
Seguidament, el regidor i conseller comarcal, senyor Enric París Daran, informa dels següents
assumptes:
I.- De la propera finalització del contracte amb l’empresa que fa la recollida comarcal
d’escombraries i de les actuacions que està portant a terme el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà per valorar diferents sistemes de recollida abans de la seva renovació. Així s’està
considerant si és manté el sistema actual mitjançant contenidors selectius o bé s’opta per un nou
sistema de recollida porta a porta que comportaria la necessitat d’una major conscienciació de
separació dels residus per part dels usuaris, bonificant o penalitzant el cost del servei segons el
grau de separació. Es realitzarà una prova pilot en dos municipis de la comarca i s’espera obtenir
resultats de l’estudi abans de la finalització de l’any en curs, quan s’haurà de signar el nou
contracte.
II.- Davant la possibilitat que el proper curs escolar el Departament d’Ensenyament retalli una
plaça de mestre a l’escola de la nostra població, ja que s’ha produït una jubilació i el nombre
d’alumnes no augmentarà, comunica que ha demanat visita amb la directora dels Serveis
Territorials d’Ensenyament per tal de demanar que es cobreixi la baixa produïda i es mantinguin
les tres places de mestre que hi ha actualment.
III.- Arran de la petició formulada pel nostre Ajuntament al Consell Comarcal de la Conca de
Barberà per tal que es reconegués el treball docent i també literari del mestre Josep Civit i Mateu,
recentment jubilat després de 17 anys de docent a la nostra població, informa que serà reconegut
per l’ens comarcal amb la Menció de Serveis Distingits.

13.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 21:10 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari accidental

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

