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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 5/2018
Caràcter: ordinari
Data: 12 de juliol de 2018
Horari: de 19:45 a 21:00 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari accidental
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Dació de compte del període mig de pagament a proveïdors del 1r. i 2n. trimestres de 2018.
4.- Aprovació del pla econòmic financer per al període 2018-2019.
5.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2017.
6.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2018.
7.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà pel Pla Comarcal
d’Inversions en millora de camins de l’any 2018.
8.- Aprovació de la certificació de les obres d’Arranjament del camí del Cementiri.
9.- Aprovació de la revisió del Padró d’habitants a 1 de gener de 2018.
10.- Aprovació definitiva 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.
11.- Nomenament de la persona idònia per fer-se càrrec de la secretaria del Registre Civil del
Jutjat de Pau de Blancafort.
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 19:45 hores del dia 12 de juliol 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 2/2018, del dia 12 d’abril de 2018, i a les actes de
les sessions extraordinàries números 3/2018, del dia 26 d’abril i 4/2018, del dia 12 de maig 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
25/2018
26/2018
27/2018
28/2018
29/2018
30/2018
31/2018
32/2018
33/2018
34/2018
35/2018
36/2018
37/2018
38/2018
39/2018
40/2018
41/2018
42/2018
43/2018
44/2018
45/2018
46/2018

Àrea
Hisenda
Obres
Obres
Obres
Activitats
Hisenda
Hisenda
Activitats
Hisenda
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Obres
Hisenda
Obres

Data

Assumpte

11/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
04/05/2018
07/05/2018
24/05/2018
24/05/2018
24/05/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
11/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
27/06/2018
30/06/2018
04/07/2018

Inici d’expedient d’adquisició directa del magatzem pl. dels Arbres
Concessió de la llicència d’obres a I.B.P., expedient 10/2018
Concessió de la llicència d’obres a J.A.A., expedient 11/2018
Concessió de la llicència d’obres a JM. S.T., expedient 9/2018
Comunicació d’activitat apícola de J.L.P., expedient 1/2018
Aprovació de la relació de factures del mes d’abril
Inici de l’expedient d’aprovació del compte general 2017
Llicència per allotjament de gossos de caça a J.G.R., exp. 2/2018
Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes
Concessió de llicència d’obres a N.L.P., expedient 12/2018
Concessió de la llicència d’obres a M.B.G., expedient 13/2018
Concessió de la llicència d’obres a J.B.M.., expedient 14/2018
Concessió de la llicència d’obres a A.A.C., expedient 15/2018
Concessió de la llicència d’obres a A.V.A., expedient 16/2018
Concessió de la llicència d’obres a M.E.M., expedient 17/2018
Aprovació de la relació de factures del mes de maig
Inici de l’expedient d’aprovació d’un pla econòmic financer
Nova liquidació de rebuts d’IBI urbà per error en la domiciliació
Inici d’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
Concessió de la llicència d’obres a C.B.V., expedient 18/2018
Aprovació de la relació de factures del mes de juny
Concessió de la llicència d’obres a A.V.G., expedient 19/2018

Del contingut d’aquests decrets els regidors en queden assabentats i, per unanimitat, els
ratifiquen en el que sigui menester.
3.- Dació de compte del període mig de pagament a proveïdors del 1r. i 2n. trimestres de
2018.
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Seguidament, s’informa al ple del resultat del període mig de pagament a proveïdors del 1r.. i 2n.
trimestres de 2018, que s’ha comunicat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que
es publicarà al web municipal d’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol:
-

Període mig de pagament del 1r. trimestre de 2018: -11,39 dies.
Període mig de pagament del 2n. trimestre de 2018: 22,32 dies.

Els regidors assistents al ple es donen per assabentats.
4.- Aprovació del pla econòmic financer per al període 2018-2019.
Antecedents:
1- Pel decret de l’alcaldia de data 11 de juny de 2018 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del
pla econòmic financer, d’un any, per al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
l’objectiu del deute públic i la regla de la despesa.
2- El pressupost liquidat de l’exercici 2017 no s’ajusta al compliment de l’objectiu de la regla de
la despesa, ja que s’incompleix per import de 135,399,21 €. La causa de l’incompliment ha estat
la necessitat de realització de l’obra de rehabilitació del cementiri municipal, que ha tingut un
cost de 186.763,44 € i s’ha finançat amb una subvenció de 50.000,00 € de la Diputació de
Tarragona i la quantitat restant, 136.763,44 €, amb el romanent de tresoreria per a despeses
generals.
3- L’interventor ha emès el corresponent informe.
Fonaments de dret:
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a formular
un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent.
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al
Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent disposa de
dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des
de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans
econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta
per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, acorda:
Primer- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix
l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a l’annex.
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Segon- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
Tercer- Comunicar el Pla aprovat al Ministerio, mitjançant l’aplicatiu PEFEL2 o mitjançant
l’adreça de correu electrònic incidencias.pefel@minhafp.es, segons s’escaigui.
Quart- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.
ANNEX
Pla econòmic financer 2018-2019
Estat d'ingressos
1 Capítol
1
2 Capítol
2
3 Capítol
3
4 Capítol
4
5 Capítol
5
6 Ingressos corrents afectats a op.de
capital (art.35, conceptes 396 i 397 i
altres)
7 Ingressos per operacions corrents
ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)
8 Capítol
6
9 Capítol
7
10 Capítol
8
11 Capítol
9

2017
154.325

2018
130.500

2019
131.805

4.015

5.385

5.438

142.687

142.741

144.168

219.579

214.983

217.133

12.425

13.600

13.736

0

0

0

533.031

507.209

512.280

0

0

0

78.858

85.394

86.248

0

0

0

0

0

0

121.652

149.700

151.197

189.955

191.855

193.774

0

0

0

Estat de despeses
12 Capítol
1
13 Capítol
2
14 Capítol
3
15 Capítol
4
16 Despeses per operacions corrents (12
+ 13 + 14 + 15)
17 Capítol
6
18 Capítol
7
19 Capítol
8
20 Capítol
9

49.552

65.500

66.155

361.159

407.055

411.126

237.005

142.052

143.473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Superàvit / dèficit no financer
21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6
+ 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18)

13.726

43.496

43.929
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Estat del romanent de tresoreria
22 Romanent de tresoreria per a
despeses generals
Deute viu
23 Deute viu a llarg termini
24 Deute viu a curt termini
25 Deute viu avalat a llarg termini
26 Deute viu avalat a curt termini
Capacitat / necessitat de finançament
27 Adquisicions netes d'actius financers
28 Passius nets contrets
29 Capacitat (+) / necessitat (-) de
finançament (27 - 28)
Estalvi corrent i resultat pressupostari
30 Estalvi corrent (7 – 16)
31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a
llarg termini (20)
32 Estalvi corrent després
d’amortitzacions (30 – 31)
33 Altres despeses i ingressos no
recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –
11)
34 Resultat pressupostari (32 – 33)
35 Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresor.desp.grals.
(operacions corrents)
36 Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresor.desp.grals. (op. de
capital)
37 Desviacions de finançament negatives
de l'exercici (operacions corrents)
38 Desviacions de finançament negatives
de l'exercici (operacions de capital)
39 Desviacions de finançament positives
de l'exercici (operacions corrents)
40 Desviacions de finançament positives
de l'exercici (operacions de capital)
41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35
+ 36 + 37 + 38 - 39 - 40)
Ràtios financeres
42 Capacitat de retorn. Amortització anual
[(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%)
43 Capacitat de retorn. Deute viu per
crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23]
(%)
44 Capacitat de retorn. Deute viu per
crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) /
(23+25)] (%)
45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)]
(%)
46 Volum de deute sobre ingressos
corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)

773.055

816.551

860.480

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

13.726
3.970
9.756

43.495
-4.124
47.619

43.930
-1.338
45.268

171.872
0

100.154
0

101.154
0

171.872

100.154

101.154

158.146

56.658

57.225

13.726
0

43.496
0

43.929
0

136.763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150.489

43.496

43.929

32,24%

19,75%

19,75%

145,03% 160,99% 167,97%
0,00%

Regla de la despesa. En cas d'incompliment, cal
indicar:
47 Exercici de l'incompliment
2.017
48 Import de l'incompliment
-135.399

0,00%

0,00%
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5.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2017.
Antecedents:
1. En data 30 d’abril de 2018, 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 2 de maig de 2018, l’interventor va emetre informe favorable relatiu al compte general
de la corporació corresponent a l’exercici de 2017, les principals conclusions del qual són les
següents:
a) Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 3.368.510,29 € estan totalment finançats
amb els capitals permanents de 4.141.565,69 € i, d’altra banda, l’actiu corrent de 848.287,56 €
finança completament el passiu corrent de 75.232,16 €.
El resultat net del compte econòmic patrimonial dóna un estalvi de 44.999,91 €, que coincideix
amb el resultat de l’exercici del balanç.
b) L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 773.055,40 euros. La gestió de la tresoreria presenta un superàvit anual de
78.074.52 euros.
c) La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 150.489,35
euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 85,34 % i d’ingressos del 87,22 %.
d) En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de l’ens
local, aquest presenta una capacitat de finançament de 9.755,90 euros, un incompliment de la regla
de la despesa de -135.399,21 euros pel qual es farà un pla econòmic financer, un rati de deute viu
de 0,00 % i un PMP del darrer trimestre de 2017 de -15,11 dies.
e) 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 7 de maig de 2018, l’alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.
4. En data 24 de maig de 2018, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general.
5. En data 29 de juny de 2018, el secretari va certificar que el compte general es va exposar al
públic durant el termini del 29 de maig al 28 de juny de 2018 i que durant el mateix no s’han
presentat objeccions o reclamacions.
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, s’ha elaborat, doncs, el compte general de l’entitat local.
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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 2017 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 24 de maig de
2018. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 102, de data
28 de maig de 2018, 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 set membres que el componen,
Acorda:
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, 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 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
6.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2018.
1. Fets
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1.1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdit núm.
1/2018 del pressupost de 2018 mitjançant suplement de crèdit per finançar la despesa
d’equipament del Centre de Dia, insuficient en el pressupost inicial:
#
1

Aplicació pressupostària de
despeses
231 / 625.01

Import crèdit
extraordinari €
25.000,00

Crèdit definitius €
33.500,00

El finançament de la despesa serà el següent:
#

Tipus de finançament

1

Romanent de tresoreria per a
despeses generals

Aplicació
pressupostària

Import
finançament €

Previsions
definitives €

870.00

25.000,00

25.000,00

1.2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient núm. 1/2018 de modificació de crèdit mitjançant
suplement de crèdit, així com encarregar a la secretaria-intervenció l’emissió dels informes
corresponents.
1.3. La secretaria-intervenció ha emès informe favorable en relació a la tramitació de l’expedient.
1.4. L’interventor ha emès informe favorable sobre el compliment de l’estabilitat
2. Fonaments jurídics
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici
següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari.
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36
del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent
aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al
pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient
haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat
amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2
del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es consideraran recursos
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efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que
expressament siguin declarats necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre
que el seu import total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva
càrrega financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels
recursos corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la
corporació que l’hagi concertat.
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 38
estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement
de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general,
seran immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les
quals es resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no
notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que els acords
de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres
presents.
2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre
d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea.
2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre
d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà
al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb
caràcter independent.
2.11. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el
següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.
2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un pla
econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva
procedència.
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2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els
mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple.
2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al
públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.
Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el
següent
ACORD:
Primer. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit núm. 1/2018 per al pressupost del present
exercici, per import de 25.000,00 €, per finançar la despesa d’equipament del Centre de Dia,
d’acord amb el següent detall:
#
1

Aplicació pressupostària de
despeses
231 / 625.01

Import crèdit
extraordinari €
25.000,00

Crèdit definitius €
33.500,00

El finançament de la despesa serà el següent:
#

Tipus de finançament

1

Romanent de tresoreria per a
despeses generals

Aplicació
pressupostària

Import
finançament €

Previsions
definitives €

870.00

25.000,00

25.000,00

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.
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.
7.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà pel Pla
Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2018.
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El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha tramès a l’Ajuntament la proposta de conveni pel
Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2018, que ha de regular la concessió de
subvencions als municipis de la comarca en obres d’arranjament de camins.
El Ple del Consell Comarcal, en data 26 de febrer de 2018, va aprovar l’atorgament de les
subvencions per aquest concepte, corresponent al nostre municipi la quantitat de 3.660,64 euros
per a l’any 2018.
Vist el contingut de la proposta de conveni, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set que el
componen, adopta el següent
Acord:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Blancafort i el Consell Comarcal de la Conca
de Barberà pel Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2018.
Segon.- Facultar el senyor alcalde, Magí Baltà i Ventura, per a la signatura del conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà als efectes
procedents.
8.- Aprovació de la memòria i certificació de les obres d’Arranjament del camí del
Cementiri.
El secretari interventor dóna compte de la memòria descriptiva i certificació única de les obres d
“Arranjament del camí del Cementiri”, incloses en el pla d’inversions en camins públics locals
per al període 2018-2020 que va convocar el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, emesa pel tècnic director senyor Albert Pons Sora, per un import de
50.000,00 euros, en concepte de les obres realitzades per l’empresa adjudicatària Excavacions
Carbonell S.A.
Aquesta certificació presenta el següent resum:
-

Pressupost total d’adjudicació:
Import d’obra executada durant el mes:
Total certificat:
Import de l’obra pendent d’executar:

50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €

Juntament es presenta l’acta de preus contradictoris pactats número 1 que justifica els preus per
pavimentació amb simple tractament asfàltic, per import de 3,13 €/m2, i per la formació de mur
d’escullera, per import de 106,83 €/ml, que es troben conformes.
Comprovada la realització de l’obra certificada, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat
dels regidors assistents la seva aprovació i la tramesa al Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública per tal de poder rebre la subvenció que hi pertoca.
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9.- Aprovació de la revisió del Padró d’habitants a 1 de gener de 2018.
Antecedents:
Pel secretari de l’Ajuntament s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2017.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2018.
Fonaments de dret:
1.- Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2.- Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, per
la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017 i que
dóna un resultat de 379 habitants. El resum que s’aprova és el següent:
1.- RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
CONCEPTES
TOTAL
- Població de dret a 1 de gener de 2017..................................
381
- Altes de l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017....
27
- Baixes de l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017..
29
- Població de dret a 1 de gener de 2018..................................
379

HOMES
199
14
15
198

DONES
182
13
14
181

1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
CONCEPTES
- Naixements..........................................................................
- Defuncions...........................................................................
- Canvis de residència des d’un altre municipi......................
- Canvis de residència a un altre municipi.............................
- Canvis de residència des de l’estranger...............................

ALTES
2
0
24
0
0

BAIXES
0
2
0
22
0
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- Canvis de residència a l’estranger.......................................
- Omissions............................................................................
- Inscripcions indegudes........................................................
- Baixes per duplicitat.............................................................
- Baixes per caducitat.............................................................
- TOTALS.............................................................................

0
1
0
0
0
27

1
0
0
1
3
29

Segon.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de
2005, d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
10.- Aprovació definitiva 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 secretariaintervenció i dels Estatuts que l’han de regir.
Antecedents:
En data 12 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Blancafort va aprovar inicialment l’acord de
constitució d’una agrupació per al sosteniment en comú del lloc de secretaria-intervenció amb els
municipis de Rocafort de Queralt i Senan i el projecte d’estatuts que l’han de regir.
En data 19 d’abril de 2018 es va comunicar l’acord als ajuntaments de Rocafort de Queralt i de
Senan per al seu coneixement i efectes, així com l’esborrany dels estatuts. Ambdós ajuntaments
han adoptat per la seva part els corresponents acords d’aprovació de constitució d’aquesta
agrupació i dels seus estatuts.
En data 26 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Blancafort va adoptar l’acord d’assignació
d’atribucions al lloc de treball de secretaria-intervenció de l’agrupació de municipis, per al seu
sosteniment en comú.
L’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona número 83, de data 30 d’abril de 2018, i en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament de Blancafort, sense que durant el termini d’exposició s’hagi presentat cap
reclamació, al·legació o suggeriment.
En data 5 de juliol de 2018 s’ha rebut l’informe preceptiu de la Diputació de Tarragona,
favorable a la constitució de l’agrupació.
Fonaments de dret:
La disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat
públic.
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L’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.
L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
L’article 9.1 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de
Catalunya.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent procedent la seva
aprovació pel Ple de la Corporació mitjançant majoria absoluta, d’acord amb l’article 47.2.g) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el següent
Acord:
Primer.- Aprovar la constitució de l’Agrupació dels municipis de Blancafort, Rocafort de
Queralt i de Senan per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.
Segon.- Aprovar el text consensuat dels Estatuts pels quals s’ha de regir l’agrupació constituïda.
Tercer.- Remetre l’expedient al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació.
11.- Nomenament de la persona idònia per fer-se càrrec de la secretaria del Registre Civil
del Jutjat de Pau de Blancafort.
El DOGC del 2 de juliol de 2018 ha publicat l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el
nomenament de persones idònies de les secretaries dels jutjats de pau de Catalunya, que
substitueix el text de l’Ordre de 28 de maig de 1991.
Aquesta Ordre incorpora els canvis normatius aprovats durant el període de vigència de l’Ordre
que ara es deroga, com ara els relacionats amb la creació de les agrupacions de secretaries de
jutjats de pau o les successives lleis de procediment administratiu, com la Llei 30/1992 i la Llei
39/2015, actualment vigents.
La nova ordre simplifica el procediment per nomenar les persones idònies que assumeixen les
responsabilitats de les secretaries dels jutjats de pau o del registre civil si es pertany a una
agrupació. També implanta l’expedient electrònic coma a novetat d’adaptació a l’entorn
tecnològic.
Atès que l’Ordre de 28 de maig de 1991 va ser anterior a la creació de les primeres agrupacions
de secretaries de jutjats, no podia preveure el nomenament de persona idònia per atendre
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exclusivament les tasques del registre civil dels jutjats de pau agrupats, ja que els àmbits civil i
penal queden a càrrec dels funcionaris de l’Administració de justícia nomenats.
Amb la formació de les primeres agrupacions, el municipi de Blancafort va entrar a formar part
de l’Agrupació de secretaries de jutjats de pau de Santa Coloma de Queralt.
Des de l’any 1986. la persona que desenvolupa les tasques del Registre Civil del Jutjat de Pau de
Blancafort és el senyor Vicenç Oliveres i Prats, persona que depèn de l’Ajuntament, que reuneix
les condicions de capacitat i que no incorre en cap causa d’incompatibilitat per exercir el càrrec.
Atès doncs que escau actualitzar el nomenament de la persona idònia per fer-se càrrec de la
responsabilitat de la secretaria d’aquest Registre Civil, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels set membres que el componen, acorda:
Primer:- Nomenar el senyor Vicenç Oliveres i Prats persona idònia per fer-se càrrec de la
secretaria del Registre Civil del Jutjat de Pau de Blancafort.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per tal
que resolgui l’aprovació del nomenament proposat.
12.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- Després d’un llarg període de tràmits i gestions davant d’altres administracions, el passat dia
25 de juny, va obrir el nou equipament de Centre de Dia de Blancafort, mitjançant un conveni
amb la Fundació Serveis de Suport. L’alcalde manifesta la seva satisfacció en veure que s’ha
aconseguit un dels principals objectius de l’equip de govern municipal dels últims anys i vol
reconèixer i agrair, en aquest sentit, la col·laboració de tots els regidors i regidores.
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 21:00 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari accidental

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

