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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 3/2019
Caràcter: extraordinari
Data: 29 d’abril de 2019
Horari: de 20:00 a 21:00 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Joan Pijuan Pardell
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Ana Elena Alfageme Ruiz, secretària
Excusen la seva assistència el regidor Josep Maria Remolà Anglès i les regidores Maria Sahún
Jové i Vanesa Sans Rosich

- Ordre del dia.
1.- Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2018.
2.- Aprovació de l’aplicació del règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica
financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial Decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern de les entitats del
sector públic local, amb efectes d’1 de juliol de 2018.
3.- Aprovació d’inclusió en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de la millora
d’eficiència energètica de la climatització del Local Social.
4.- Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions Municipals del dia 26 de maig
de 2019.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 20:00 hores del dia 29 d’abril de 2019.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2018.
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Antecedents:
1. En data 1 de març de 2019, l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del
compte general i sol·licitar a la intervenció la seva confecció i l’emissió de l’informe
d’intervenció preceptiu.
2. En data 5 de març de 2019, l’interventor va emetre informe favorable relatiu al compte general
de la corporació corresponent a l’exercici de 2018, les principals conclusions del qual són les
següents:
2.1. Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 3.435.020,66 € estan totalment
finançats amb els capitals permanents de 4.232.862,27 € i, d’altra banda, l’actiu corrent
de 820.285,07 € finança completament el passiu corrent de 22.443,46 €.
El compte del resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2018 dóna un estalvi net de
13.392,32 €, import que coincideix amb el resultat de l’exercici del balanç de situació i
que determina l’estalvi que s’ha produït al tancament de l’exercici.
2.2. L’Ajuntament presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 798.594,21 euros. La gestió de la tresoreria presenta
un mínim dèficit anual per import de 643,36 euros.
2.3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
57.489,54 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 86,9 % i d’ingressos
del 91,5 %.
2.4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu
de l’ens local, aquest presenta una necessitat de finançament de 16.177,73 euros, un
incompliment de la regla de la despesa de 20.942,75 euros, un rati de deute viu de 0,00 %
i un PMP del darrer trimestre de 20187 de 22,31 dies.
L’Ajuntament té un pla econòmic financer en vigor amb horitzó 2019, per la qual cosa
caldrà adoptar les mesures oportunes a fi que al venciment es compleixin els objectius
d'estabilitat i regla de la despesa.
2.5. En relació al compte general, la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les
bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat
i 45 i següents del simplificat.
3. En data 6 de març de 2019, l’alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.
4. En data 14 de març de 2019, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va
dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.
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5. En data 27 d’abril de 2019, el secretari va certificar que el compte general es va exposar al
públic durant el termini del 23 de març al 26 d’abril de 2019 i que durant el mateix no s’han
presentat objeccions o reclamacions.
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2018 s’ha elaborat, doncs, el compte general de l’entitat
local.
El compte ha posat de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i conté el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 14 de març de
2019. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de
data 22 de març de 2019, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.
Fonaments de dret:
Els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
Acorda:
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- La memòria
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor
de l’entitat local.
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic de 2018, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
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2.- Proposta d’aprovació de l’aplicació del règim simplificat pel control intern de l’activitat
econòmica financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern
de les entitats del sector públic local, amb efectes d’1 de juliol de 2018.
A. ANTECEDENTS
1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats
locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril,
de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents 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
(TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
2. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en les
entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de la llei,
respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils
d’elles dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer,
inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin reglamentàriament i funció
de control de l’eficàcia.
3. El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la metodologia
d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els
desenvolupats en altres àmbits del sector públic.
4. La Diputació de Tarragona, per Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de
2018 va aprovar prestar el servei d’acord al model conceptual i jurídic de fiscalització i
intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que inclou:
- Els tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de requisits bàsics als efectes de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de l’article 13 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’
abril, amb els extrems o requisits a verificar per a cadascun d’ells, i que engloben tots els tipus
de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d’aquelles a les quals sigui
d’aplicació el règim ordinari de fiscalització prèvia.
- La relació de procediments segons la tipologia de l’expedient, de caràcter bàsic per a cada tipus
de despeses i obligacions sotmeses a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia,
per a l’adaptació al sector públic local dels requisits fixats als Acords de Consell de Ministres de
30 de maig de 2008, actualitzat per posterior de 7 de juliol de 2011, i de 20 de juliol de 2018,
pels quals es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària
respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, o els que siguin
vigents en cada moment, es concreten en l’Annex 2 “Índex de procediments subjectes a funció
interventora” publicat en el BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.
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- Els requisits específics per a cada tipus d’actuacions a verificar en la fiscalització prèvia i la
intervenció prèvia i en les bestretes de caixa fixa i en els pagaments a justificar, així com dels
aspectes o requisits a comprovar, es concreten en l’Annex 3 “Fitxes individuals per a cada
procediment dels requisits a verificar en l’exercici de la funció interventora” publicat en el
BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.
5. Per l’Alcaldia, en Resolució de data 20 de setembre de 2018, s’ha disposat la formació d’
expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, la implantació,
en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a
les despeses i obligacions, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres
previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de
substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els
seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, així com per sol·licitar l’assistència per implementar el model de fiscalització i
intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre aprovada la seva prestació per de la Diputació de Tarragona
en el Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018 i publicat al BOPT núm.
203 de data 23 d’ octubre de 2018.
6. A data 21 de setembre de 2018, s’ha emès Informe per la Secretaria Intervenció de l’Entitat.
B. FONAMENTS DE DRET
1. Normativa aplicable: està constituïda bàsicament per les següents normes :
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local (RD 424/2017)
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la
qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de
7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general
pressupostària, respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
2. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en l’exercici
de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia funcional, exercici
desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena
autonomia respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del
control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a terme han de tenir independència
funcional respecte dels titulars de les entitats controlades. L’òrgan interventor ha de disposar
d’un model de control eficaç i per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.
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A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de,
com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant
l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control financer, i del cent per cent del
mateix en el transcurs de tres anys consecutius.
3. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en l’ exercici
de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de sol·licitar
assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes informàtics de
gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors poden
sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis d’
assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, els cabildos, els
consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials.
4. L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control intern
simplificat aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de
comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local,
aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre), i que són les següents :
a. Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000€.
b. Els municipis amb pressupost superior a 300.000€ però que no excedeixi els 3.000.000 €, i la
població dels quals no superi els 5.000 habitants.
c. La resta d’entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi els 3.000.000€.
Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, s’ha de prendre com a import del pressupost el de
les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per l’entitat local
i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per a l’entitat local i els seus
organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència
l’apartat 1.c) de l’article 166 del TRLRHL, corresponent a l’ últim pressupost aprovat. I, per a la
determinació del número d’habitants s’efectuarà en funció de les xifres de població resultants de
la última revisió del padró municipal.
Quan una entitat que aplica el règim de control simplificat deixa de complir aquests requisits,
només estarà obligada a aplicar el model normal de control, si aquesta circumstància es manté
durant tres exercicis consecutius; tenint en compte que el model de control s’haurà d’aplicar, en
qualsevol cas, per exercicis complerts i per totes les entitats que formen part del sector públic de
l’entitat local.
Aquest Ajuntament d’acord amb les xifres de població resultants de la última revisió del padró
municipal aprovada pel ple municipal en data 19 de març de 2019, té una població de dret de 389
habitants, i l’import de les previsions inicials d’ingressos del pressupost per l’ any 2019 aprovat
per l’entitat local en sessió plenària de data 5 de desembre de 2018 i, si s’escau, el de les
previsions inicials d’ingressos que, per l’entitat local, es dedueixi de l’estat de consolidació del
pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL),
corresponent a l’últim pressupost aprovat, és de 622.000,00 €, variables de població i pressupost
que fan que estigui inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i
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per tant, es pugui acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control intern
simplificat.
L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control intern
simplificat hauran d’exercir la funció interventora, en les seves dues modalitats de règim ordinari
i especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió econòmica de l’Entitat
Local, no sent d’aplicació obligatòria la funció de control financer, sense perjudici de l’aplicació
de l’auditoria de comptes en els supòsits previstos en l’article 29.3.A) del mateix RD 424/2017 i
d’aquelles actuacions la realització de les quals per l’ òrgan interventor deriva d’una obligació
legal.
L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les entitats
locals, independentment de que el règim de control aplicat sigui el simplificat o el general; no
obstant, en l’exposició de motius del RD 424/2017, el legislador considera raonable, sobretot pel
que fa a les entitats locals que optin pel règim de control simplificat, l’ aplicació de la
fiscalització prèvia limitada, sempre i quan el ple adopti els acords oportuns de conformitat amb
els articles 219.2 del TRLRHL i 13 del RD 424/2017.
5. Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat Local podrà
acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons l'article 219.2 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març en relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
6. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus
organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per a l’
exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els termes que preveuen els
articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. Aquesta modalitat no serà extensiva als actes de devolució
d’ingressos tal i com estableix l’art. 9.3 del RD 424/2017.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la fiscalització
prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries
de control financer.
7. La Diputació de Tarragona per Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de
2018 ha aprovat prestar el servei d’acord a un model de fiscalització i intervenció limitada prèvia
per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de
l’Ebre que comprèn els extrems descrits en el punt 4 del present acord.
8. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, preveu que,
addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la
consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat
assegurar l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les
actuacions públiques. El model d’assistència de la Diputació de Tarragona està configurat de
forma que inclou tots els requisits mínims fixats pel RD 424/2017, i que son idèntics als aplicats
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per l’Administració de l’estat en el seu àmbit competència, de forma que la implantació del
mateix implica que l’ajuntament no aprovarà extrems addicionals. D’ aquesta forma, el model
aplicat per l’Ajuntament resultarà completament normalitzat amb tots els ajuntaments que
l’adoptin, no només de la demarcació territorial de Tarragona, sinó de tot l’àmbit del territori
català. El model així definit, respondrà i atendrà plenament les verificacions i requisits mínims
exigibles. Alhora, el manteniment per a l’ajuntament de l’ aplicació que gestiona el model, serà
íntegrament mantinguda per la Diputació, amb el conseqüent estalvi total de costos per a
l’Ajuntament, i evitant qualsevol tasca instrumental d’ administració del mòdul informàtic, que
serà íntegrament administrat per la Diputació de Tarragona.
9. L’informe emès per la Secretaria Intervenció de l’Entitat va considerar adient, i la Presidència
va assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta d’Acord, l’aplicació del règim de
fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels
extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, General Pressupostària i la sol·licitud de l’assistència per la implantació del
model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels
ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, aprovada la seva prestació per la
Diputació de Tarragona perl Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018 i
publicat en el BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.
10. I igualment va considerar adient, el mateix Informe de Secretaria ’Intervenció, la proposta
d’Acord de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat
local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i
ingressos.
11. Tanmateix, atesa la complexitat d’implantar aquesta fiscalització i la inexistència d’un
sistema informàtic propi que faciliti la tasca, es considera adient sol·licitar a la Diputació de
Tarragona l’assistència en la implementació d’un sistema informàtic per a l’exercici de la funció
interventora, assistència en el manteniment del programari I assistència en la formació i en l’ús
de l’eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”.
En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, i d’acord amb l’informe de la
Secretaria Intervenció d’aquesta Entitat, aquesta Alcaldia formula al Ple proposta d’adopció de
l’Acord següent:
Primer.- Aplicar el règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica financera de l’
entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial Decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern de les Entitats del Sector Públic
Local, amb efectes d’1 de juliol de 2018.
Segon.- Substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i
els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i
ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, i
amb efectes igualment d’1 de juliol de 2018.
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Tercer .- Adoptar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a
l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que preveu
l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats
per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, i també amb efectes d’1 de juliol de 2018.
Quart.- Respecte de l’anterior règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics, aplicar, mitjançant adhesió, el model bàsic d’assistència aprovat per la Diputació de
Tarragona, mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018, i
publicat al BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de 2018, i, correlativament, sol·licitar a la
Diputació de Tarragona l’assistència per a la implantació d’aquest model (de fiscalització i
intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre), atès que va ser aprovada la seva prestació en l’ esmentat
Decret.
Cinquè.- Declarar expressament que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà sotmesa a
fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems
generals regulats en el citat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril.
Sisè.- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament / Entitat
local que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de l’ entrada en
vigor del present acord.
Setè.- Traslladar el present acord a Secretaria, Intervenció i Tresoreria d’aquest ajuntament.
Vuitè.- Comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord.
Sotmès el punt a votació, per unanimitat dels vots favorables dels membres assistents, el Ple de
l'Ajuntament, aprova en tots els seus punts l’anterior acord.

3.- Aprovació d’inclusió en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de la millora
d’eficiència energètica de la climatització del Local Social.
Fets
Després de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses que la Comissió Europea va posar en
marxa l’any 2008, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i l’escalfament de la Terra, el Ple de l’Ajuntament,
en sessió del dia 5 de juliol de 2016, va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)
del municipi de Blancafort, amb la priorització de les accions que s’hi relacionen, els terminis
d’implementació i de finalització i la identificació dels responsables de portar-les a terme.
Amb la seva aprovació, l’Ajuntament de Blancafort es va comprometre amb l’avançament cap a
l’adaptació de la UE al canvi climàtic i la reducció dels seus efectes amb accions locals
d’adaptació contemplades en el PAES.
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Una de les actuacions que l’Ajuntament considera prioritària per tal de reduir les emissions de
gasos i incrementar l’eficiència energètica és el canvi de la climatització del Local Social, situat
a la plaça del Sindicat, número 7, de Blancafort, identificat en el PAES com a equipament
número 5, d’ús social i d’oci per a tota la població.
En aquest edifici el sistema de climatització es realitza mitjançant un antic generador d’aire
calent, alimentat amb gasoil i amb uns canons de gas pes escalfar el recinte. Aquest sistema és
poc sostenible i poc eficient i per això es considera necessari substituir-lo per un altre a base de
màquines bomba de calor elèctriques situades al sostre i amb compressors exteriors.
Els serveis tècnics municipals han redactat la documentació tècnica de l’actuació a realitzar, que
justifica la millora en l’eficiència energètica i que inicialment no està prioritzada en el PAES del
municipi aprovat en data 5 de juliol de 2016.
Fonaments
Les competències atribuïdes al plenari de l’Ajuntament estan regulades per l’art. 52.2.b) del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, adopta el següent
acord:
Primer.- Aprovar la inclusió en el Pla d’acció per l’Energia Sostenible (PAES) de Blancafort
l’actuació de canvi de la climatització del Local Social, substituint l’actual sistema d’aire calent
amb caldera de gasoil per un de més eficient energèticament i més sostenible mitjançant aparells
de bomba de calor elèctrics, d’acord amb la documentació redactada pels serveis tècnics.
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona, per tal que pugui tenir efectes en la
convocatòria de subvencions del PAES de l’any 2019.

4.- Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions Municipals del dia 26 de
maig de 2019.
A fi de donar compliment a allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei Orgànica
5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats legals
establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que s’ha de
constituir per a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu del dia 26 de maig de 2019,
resultant escollides les persones que s'expressen i per als càrrecs s’indiquen:
Districte 1r, Secció 1a, Mesa única:
Titulars:
Presidenta: Isabel Andevert Llurba

DNI ***7021**

1r vocal: Jordi Baltà Marimón

DNI ***8915**

2n vocal: Gerard Civit Llort

DNI ***2726**
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Suplents:
De la presidenta: Núria Baltà Coll

DNI ***9043**

De la presidenta: Cristina Mesa Jurado

DNI ***9906**

Del 1r vocal: Valentí Masalles Saumell

DNI ***3531**

Del 1r vocal: Mario Sebastian Bonet

DNI ***7318**

Del 2n vocal: Antonio Bartolí Sala

DNI ***4750**

Del 2n vocal: Magí Baltà Ventura

DNI ***3235**

Acabat el sorteig, s’acorda comunicar el seu resultat a la Junta Electoral de Zona mitjançant
certificat acreditatiu del mateix.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 21:00 hores
del dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

La secretària

Magí Baltà Ventura

Ana Elena Alfageme Ruiz

