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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 6/2018
Caràcter: extraordinari
Data: 10 d’octubre de 2018
Horari: de 19:30 a 19:55 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 la sol·licitud de conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies per a la prestació del servei de centre de dia.
2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació d’ordenances fiscals per al proper exercici.
- 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 19:30 hores del dia 10 d’octubre de 2018.
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 la sol·licitud de conveni de col·laboració amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies per a la prestació del servei de centre de dia.
L’Ajuntament de Blancafort és titular del servei de Centre de dia per a gent gran situat al carrer
del Parlament de Catalunya, número 16, de Blancafort, amb una capacitat diürna de 25 places,
que es troba inscrit en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el número
S08708.
En data 27 d’octubre de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va resoldre
l’assignació de places a entitats col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de
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Serveis Social d’Atenció Pública, atorgant 10 places públiques de servei al Centre de dia de
Blancafort de les 25 places totals de capacitat.
Per tal de formalitzar la continuïtat en la prestació de 10 places del servei de centre de dia per a
gent gran per part del Departament de Treball, Afers Social i Famílies, és necessari subscriure un
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen,
ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la signatura d’un
conveni de col·laboració per a la prestació de 10 places del servei de Centre de dia per a gent
gran de Blancafort, per a l’any 2019.
Segon.- Facultar al senyor Magí Baltà i Ventura, alcalde de l’Ajuntament de Blancafort, per a la
signatura del conveni i la formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a
l’execució o desenvolupament del present acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2.- Aprovació, si s’escau, de la modificació d’ordenances fiscals per al proper exercici.
D’acord amb l’establert a l’article 15 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, aquest Ajuntament pretén aprovar
per al proper exercici la modificació de les ordenances fiscals següents:
- Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa del cementiri.
El secretari-interventor ha elaborat les propostes d’ordenances fiscals i el corresponent estudi de
costos en el cas de les ordenances fiscals reguladores de taxes.
Per això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set regidors que el componen, adopta els
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les
ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
- Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa del cementiri.
Segon.- Aquest acord provisional i el text de les ordenances fiscals modificades s’han d’exposar al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
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Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Modificacions de les ordenances:
- Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa del cementiri:
“Article 6è. Quota tributària
a) La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
1. Concessió de nínxols d’un cos, nínxols de tres cossos, sepultures a terra i terrenys per a
panteons:
CONCESSIONS
- Nínxols permanents per cinquanta anys per a un sol cos
- Nínxols permanents per cinquanta anys per a tres cossos
- Sepultures permanents a terra per cinquanta anys per a un cos
- Terrenys per 50 anys per a construir panteons, per cada m2

EUROS
1.100,00
2.100,00
750,00
500,00

2. Conservació del cementiri per nínxol d’un cos, nínxol de tres cossos, sepultura a terra i panteó,
per any:
CONSERVACIÓ I NETEJA
- Per cada nínxol per a un sol cos
- Per cada nínxol per a tres cossos
- Per cada sepultura a terra
- Per cada panteó

EUROS
22,00
37,00
22,00
53,00

3. Registre d’inscripcions de nínxols, permutes i transmissions, per unitat:
4. Autorització a empreses per a la prestació de serveis:

20,00 euros
100,00 euros

En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 19:55 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

