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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT

- Identificació de la sessió.
Número: 7/2018
Caràcter: ordinari
Data: 15 de novembre de 2018
Horari: de 20:05 a 21:25 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 3r. trimestre de 2018.
4.- Aprovació inicial de l’expedient número 2/2018 de modificació de crèdit del pressupost.
5.- Aprovació del model de control intern per a la fiscalització i intervenció de la gestió
econòmico financera.
6.- Aprovació definitiva del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis
forestals.
7.- Aprovació de la sol·licitud de subvenció del Pla d’Actuació Municipal dels anys 2018 i 2019
per a l’adquisició de l’immoble de la plaça dels Arbres, número 13 A.
8.- Aprovació de l’adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere de la Conca de Barberà.
9.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per
a la revisió i/o actualització del Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua.
10.- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
11.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
12.- Precs i preguntes.

- Desenvolupament de la sessió.
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A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el ple en sessió ordinària i primera
convocatòria, a les 20:05 hores del dia 15 de novembre 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 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
les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors, números 5/2018 del dia 12 de juliol i
6/2018 del dia 10 d’octubre, respectivament, 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

47/2018 Hisenda
48/2018 Obres
49/2018 Hisenda
50/2018 Població
51/2018 Hisenda
52/2018 Hisenda
53/2018 Obres
54/2018 Obres
55/2018 Obres
56/2018 Obres
57/2018 Obres
58/2018 Obres
59/2018 Obres

60/2018 Hisenda
61/2018 Població
62/2018 Hisenda

Data

Assumpte

31/07/2018 Aprovació de la relació de factures del mes de juliol per un import
total de 37.169,05 €
03/08/2018 Concessió de llicència d’obres, expedient 20/2018, per
l’arranjament de la terrassa al c/ de Dalt, 35
31/08/2018 Aprovació de la relació de factures del mes d’agost per un import
total de 66.240,12 €
03/09/2018 Inici d’expedient de renovació padronal per caducitat núm.01/2018
05/09/2018 Incoació de l’expedient de les línies fonamentals del pressupost de
2019
07/09/2018 Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2019
19/09/2018 Concessió de llicència d’obres, expedient 22/2018, per l’estesa de
línia elèctrica de baixa tensió al c/ de Ponent, 34
19/09/2018 Concessió de llicència d’obres, expedient 23/2018, per part del
terrat interior al c/ Canigó, 50
19/09/2018 Concessió de llicència d’obres, expedient 24/2018, per
l’arranjament de part de la façana a la pl. dels Arbres, 2
19/09/2018 Concessió de llicència d’obres, expedient 25/2018, per renovar la
teulada al c/ Fortuny, 20
19/09/2018 Concessió de llicència d’obres, expedient 26/2018, per
l’arranjament de la teulada al c/ Portalet, 5
19/09/2018 Concessió de llicència d’obres, expedient 27/2018, per enrajolar la
cuina i treure envans del menjador al c/ Raval del Rosselló, 8
19/09/2018 Concessió de llicència d’obres, expedient 28/2018, per
l’arranjament de part de la façana i canviar la porta al c/ Raval de
Montblanc, 32
20/09/2018 Incoació d’expedient de control intern simplificat, fiscalització
limitada prèvia i presa de raó en ingressos
24/09/2018 Renovació de la inscripció padronal de l’expedient 01/2018
28/09/2018 Aprovació de la relació de factures del mes de setembre per un
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63/2018 Obres

03/10/2018

64/2018 Secretaria

22/10/2018

65/2018 Secretaria

23/10/2018

66/2018 Hisenda
67/2018 Obres

24/10/2018
24/10/2018

68/2018 Hisenda

31/10/2018

69/2018 Hisenda

06/11/2018

import total de 49.548,91 €
Concessió de llicència d’obres, expedient 21/2018, per la reforma i
rehabilitació d’un habitatge al c/ del Castell, 10
Inici del procés de selecció de la plaça de secretaria intervenció de
l’Agrupació de municipis de Blancafort, Rocafort de Queralt i
Senan
Aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció de la
plaça de secretaria intervenció de l’Agrupació de municipis de
Blancafort, Rocafort de Queralt i Senan
Aprovació del cost efectiu dels serveis de l’exercici 2017
Concessió de llicència d’obres, expedient 29/2018, per la
substitució de coberta i reforma interior del 2n pis al c/ Àngel
Guimerà, 8
Aprovació de la relació de factures del mes d’octubre per un import
total de 36.606,44 €
Inici d’expedient de modificació del pressupost núm. 2/2018

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 3r. trimestre de 2018.
Seguidament, s’informa al ple del resultat del període mig de pagament a proveïdors del 3r.
trimestre 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 3r. trimestre de 2018: 19,11 dies.

Els regidors assistents al ple es donen per assabentats.

4.- Aprovació inicial de l’expedient número 2/2018 de modificació de crèdit del pressupost.
1. Antecedents:
1.1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdit núm.
2/2018 del pressupost de 2018 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit per finançar
la despesa del conveni del servei de Centre de Dia, insuficient en el pressupost inicial:

#
1

Aplicació pressupostària
231 / 479.00

Import crèdit extraordinari €
10.000,00

Crèdit definitius €
20.000,00

El finançament de la despesa serà el següent:
#

Tipus de finançament

1

Subvenció Generalitat de Catalunya

Aplicació
pressupostària
450.80

Import
finançament €
10.000,00

Previsions
definitives €
10.100,00
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1.2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient núm. 2/2018 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
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.
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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.
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:
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1r.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit núm. 2/2018 per al
pressupost del present exercici, per import de 10.000,00 €, per finançar la despesa del conveni
del servei de Centre de Dia, d’acord amb el següent detall:
#
1

Aplicació pressupostària
231 / 479.00

Import crèdit extraordinari €
10.000,00

Crèdit definitius €
20.000,00

El finançament de la despesa serà el següent:
#

Tipus de finançament

1

Subvenció Generalitat de Catalunya

Aplicació
pressupostària
450.80

Import
finançament €
10.000,00

Previsions
definitives €
10.100,00

2n.- 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.
3r.- Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.

5.- Aprovació del model de control intern per a la fiscalització i intervenció de la gestió
econòmico financera.
En l’expedient relatiu a l’adopció de model de control intern simplificat, en règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions,
i de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de
la funció interventora sobre els drets i ingressos d’aquesta Entitat local, en aplicació del Reial
Decret 4242017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats
del sector públic local.
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.
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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. 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.
5. En data 21 de setembre de 2018 s’ha emès Informe per la Secretaria Intervenció de
l’Entitat.
B. LEGISLACIÓ 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.
C. FONAMENTS DE DRET
1. 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

8

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.
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.
2. 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.
3. 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.
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
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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, té una població de dret de 379 habitants, i l’import de les previsions inicials
d’ingressos de l’últim pressupost aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions
inicials d’ingressos que, per 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 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 625.000,00 euros, variables de
població i pressupost que fan que estigui inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de
comptabilitat local, i 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. En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora comprendrà
la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir
drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.
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.
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la
Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant l'exercici
del control financer.
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.
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Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques de
mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per part de la
Intervenció d'aquest Ajuntament.
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució de la
fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme l'article 9.3 del Reial
decret 424/2017, de 28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions
d'ingressos indeguts sempre seran sotmesos a la funció interventora plena prèvia.
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable fiscalització
prèvia plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de produir drets de contingut
econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.
6. Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora, que
podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el cas, té
per objecte controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus
organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho
determini la normativa aplicable, els consorcis adscrits, que donen lloc al reconeixement
de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que se’n
derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat
d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i
obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix que, 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 de requisits bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple
acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar
els requisits bàsics que es detallen a l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control
posterior, mitjançant l’exercici del control financer.
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que assegurin
l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions
públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell
de Ministres vigent en cada moment, en tot allò que sigui d’aplicació a les entitats locals.
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia
respecte dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el règim de requisits
bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el mateix que, al marge ja
d’acord, per a les despeses de quantia indeterminada.
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits
bàsics següents :
a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa
o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a
contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els
requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL.
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En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat
s’ha de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb
l’existència de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de comprovar, a
més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a
càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s’ha de
comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan aquest
òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es tracti.
c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple a
proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor.
A aquests efectes,
independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas, transcendents en el
procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres vigent respecte l’exercici
de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les
entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.
7. 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.
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de control que
observin alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un expedient sempre podran
fer ús de la seva facultat de formular observacions complementàries en la fiscalització i
intervenció limitada prèvia, conforme es preveu a l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril,
que disposa que “l’òrgan interventor pot formular les observacions complementàries que
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació
dels expedients. Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de
discrepància”.
8. 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.
9. I igualment van 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.
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En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, a proposta de l’alcaldia, i
conforme l’informe de Secretaria Intervenció, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set
regidors que el componen, adopta el següent acord:
Primer.- D’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.
Segon.- 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, 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.
Tercer.- D’adopció del 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.- De declaració expressa 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.
Cinquè.- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament
que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de juliol de 2018.

6.- Aprovació definitiva del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis
forestals.
Antecedents:
El Ple de l’Ajuntament de Blancafort va aprovar inicialment, en sessió del dia 27 de juny de
2017, el plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de
Blancafort, d’acord amb el que estableixen la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de
prevenció d’incendis forestals i altres disposicions concordants.
En el tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, publicat al BOP de Tarragona número
131 de data 7 de juliol de 2017, no s’hi van presentar al·legacions.
Sol·licitat l’informe preceptiu de la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, va demanar revisar i esmenar la llista d’elements inclosos en el plànol de
delimitació i afegir els elements afectats per la Llei 5/2005 que s’havien exclòs, com el Coll de
Montblanc i l’Era del Po, entre d’altres.
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En data 5 de juliol de 2018 l’Ajuntament tramet a la Direcció General de Forest el plànol de
delimitació amb les modificacions necessàries, rebent en data 13 de juliol de 2018 l’informe
favorable del cap de la Secció de Gestió de la Prevenció d’Incendis Forestals.
Fonaments de dret:
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis
de població, les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el
següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament el Plànol de delimitació d’urbanitzacions, nuclis de població,
instal·lacions i edificacions de Blancafort.
Segon.- Trametre còpia del Plànol de delimitació esmentat i certificat d’aquest acord al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

7.- Aprovació de la sol·licitud de subvenció del Pla d’Actuació Municipal dels anys 2019 i
2020 per a l’adquisició de l’immoble de la plaça dels Arbres, número 13 A.
Antecedents i fonaments:
Per resolució de l’alcaldia núm. 25 de data 11 d’abril de 2018, es va acordar la instrucció del
corresponent expedient per a l’adquisició directa a títol onerós de l’immoble situat a la plaça dels
Arbres, número 13 A, propietat de Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL, per destinar-lo a
magatzem municipal.
El preu del contracte va ser de seixanta-quatre mil //64.000,00// euros, a satisfer fraccionadament
per l’Ajuntament en tres pagaments anuals (21.000,00 euros l’any 2018, 21.000,00 euros l’any
2019 i, finalment, 22.000,00 euros l’any 2020), atorgant la corresponent escriptura pública de
compravenda en el moment d’efectuar-ne el primer.
En data 10 de juliol de 2018 es va subscriure l’escriptura de compra-venda de l’immoble,
moment a partir del qual l’Ajuntament ja ha disposat i ha posat en ús l’edifici per a magatzem.
En la convocatòria de subvenció d’aquest any del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la
Diputació de Tarragona, programa d’inversions, l’Ajuntament va sol·licitar una subvenció pel
primer pagament fraccionat, havent-li estat atorgada per import de 18.900,00 euros.
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Atès que és voluntat de l’Ajuntament sol·licitar també dins les convocatòries del PAM
d’inversions dels anys 2019 i 2020 els pagaments fraccionats restants per l’adquisició d’aquest
immoble.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set regidors que el componen, adopta el
següent acord:
Primer.- Demanar en les convocatòries del PAM d’inversions dels anys 2019 i 2020 les
subvencions pels pagaments fraccionats d’aquestes anualitats per l’adquisició de l'immoble situat
a la plaça dels Arbres, número 13 A, de Blancafort, amb un cost total de l’actuació de 64.000,00
euros
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Tarragona.

8.- Aprovació de l’adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2018-2021 de la Conca de
Barberà.
Vist que en data 7 de juny de 2007 es va aprovar el Pla Comarcal d’Igualtat de la Conca de
Barberà que articula una sèrie d’actuacions per tal de fomentar la igualtat entre homes i dones de
la comarca, amb una vigència de quatre anys.
Vist que durant el segon semestre de 2011, amb el finançament de l’Institut Català de les Dones,
es duu a terme la revisió i actualització del Pla Comarcal d’Igualtat ja que aquest fa una diagnosi
de la comarca de 2007, quedant obsoleta en aquell moment.
Vist que en data 26 de març de 2012, el Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va
aprovar la revisió i actualització del Pla Comarcal d’Igualtat de la Conca de Barberà, també
validat per la Comissió Comarcal per a la Igualtat i amb validesa de 2012 a 2016.
Vist que en data 28 de novembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
va aprovar prorrogar la vigència del Pla Comarcal d’Igualtat 2012-2016 fins el 2017.
Atès que en data 29 de novembre de 2017, el Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà
va aprovar el III Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2018-2021.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Blancafort, per unanimitat dels set regidors que el
componen, ACORDA:
Primer.- Adherir-se al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2018-2021 de la Conca de Barberà,
per tal de desenvolupar accions d’igualtat de gènere en l’àmbit municipal i col·laborar en
l’execució de programes en l’àmbit de competències del Consell Comarcal.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà i a l’Institut
Català de les Dones, per al seu coneixement i efectes.
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9.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà per a la revisió i/o actualització del Pla director del servei municipal d’abastament
d’aigua.
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha tramès a l’Ajuntament la proposta de conveni
per a la revisió i/o actualització del Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua, que
ha de regular el cofinançament de les despeses derivades de l’actualització d’aquest pla.
Per acord de data 14 de desembre de 2017, l’Ajuntament de Blancafort va delegar al Consell
Comarcal de la Conca de Barberà la competència per a la redacció, revisió i/o l’actualització del
Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua.
En data 4 d’octubre de 2018, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha comunicat al Consell Comarcal
la proposta de resolució definitiva d’atorgament de fons per sufragar la revisió i/o l’actualització
de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua, subvenció que financia el 80 % del
cost de l’actuació.
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.- Adoptar el compromís d’aportar al Consell Comarcal de la Conca de Barberà el 20%
del finançament no subvencionable per a la revisió i/o l’actualització de Pla director del servei
municipal d’abastament d’aigua, quin import serà de 1.452,00 €, un cop s’hagin realitzat els
treballs.
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.

10.- Moció a favor de l'absolució dels presos polítics.
El senyor alcalde presenta al Ple la següent moció per al seu debat i votació:
Relació de fets:
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els
innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, més
de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma
clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots
els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i
actuant amb fets antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la
repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir.
La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa
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democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el
conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del Govern
de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim
Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any
que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i
Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre
de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l’Advocacia de
l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el
proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició i malversació,
parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única
violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols
contra persones que únicament volien exercir el dret a vot.
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la voluntat
de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, i la
presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la justícia per
donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la
situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes idees
polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a
la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se
democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
Per tot això, proposo al Ple l’aprovació de la següent moció:
PRIMER. Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de
l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 d’octubre
de 2017.
SEGON. Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i d’un
relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
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TERCER. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de la
realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i
manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
QUART. Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn
de les persones exiliades.
CINQUÈ. Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per
part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones
exiliades.
SISÈ. Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels set regidors que componen el
plenari.

11.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la darrera reunió del Consell d’Alcaldes de la Conca de Barberà on es va tractar el canvi
de gestió del sistema de recollida selectiva de residus per tal de complir amb les exigències
marcades per la UE per al 2020, que s’implantarà properament a la comarca i del qual s’estan
realitzant dues proves pilot, una al nucli antic de Montblanc amb la modalitat de recollida
individual porta a porta i, l’altre, a Rocafort de Queralt mitjançant el sistema de contenidors
intel·ligents i targetes personals per a la seva obertura que identifiquen cada ciutadà, ambdós
amb els seus avantatges i inconvenients. Indica el senyor alcalde que s’haurà de decidir quina de
les dues opcions pot ser la millor per al nostre municipi i, en tot cas, que caldrà conscienciar a la
població de la necessitat de millorar la recollida selectiva per evitar que augmentin els impostos
i, conseqüentment, el cost de la taxa de recollida per a l’usuari: qui més recicli i separi els
residus, més estalviarà en el rebut, i viceversa.

12.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 21:25 hores
del dia al començament indicat. En dono fe.

L’alcalde

El secretari accidental
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Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

