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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 1/2015
Caràcter: ordinari
Data: 17/02/2015
Horari: de 19:05 a 20:53 hores
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Blancafort

- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 1r tinent d’alcalde
Enric París Daran, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Raimundo Coll Pallarés
Mercè Anglès Elias, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari acctal.

- Ordre del dia.
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Coneixement del resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.
4.- Aprovació inicial de la memòria valorada “Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny”.
5.- Aprovació provisional de la imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de
l’obra d’ Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny.
6.- Aprovació del 2n Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
urbanístic dels Magatzems de la plaça dels Arbres.
7.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic
al Carrer Major, número 8.
8.- Aprovació de l’adhesió al territori Leader gestionat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural
del Camp.
9.- Aprovació provisional del Reglament municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
10.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
11.- Precs i preguntes.

- Desenvolupament de la sessió.
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió ordinària i primera
convocatòria, a les 19:05 hores del dia 17 de febrer de 2015.
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 l’acta de la sessió anterior.
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El senyor alcalde pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta
de la sessió ordinària anterior, corresponent al dia 28 d’octubre de 2014 i a les actes de les sessions
extraordinàries anteriors dels dies 17 de novembre i 11 de desembre de 2014, 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
49/2014
50/2014
51/2014
52/2014
53/2014
54/2014
55/2014
56/2014
57/2014
58/2014
59/2014
60/2014
61/2014
62/2014
63/2014
01/2015
02/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015

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

Data
30-10-2014
30-10-2014
30-10-2014
30-10-2014
13-11-2014
13-11-2014
26-11-2014
30-11-2014
03-12-2014
09-12-2014
10-12-2014
10-12-2014
11-12-2014
19-12-2014
30-12-2014
15-01-2015
15-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
28-01-2015
31-01-2015
31-01-2015
03-02-2015
11-02-2015
11-02-2015
11-02-2015
12-02-2015

Assumpte
Concessió de llicència d’obres a M. Pilar Marimon Balcells
Inici de l’elaboració del pressupost municipal del 2015
Concessió de llicència d’obres a Josep Espelt Ventura
Concessió de llicència d’obres a Josep Espelt Sala
Sol·licitud d’alta al servei d’eFACT
Inici d’expedient de modificació de crèdit 1/2014
Concessió de llicència d’obres a Miquel Bosch Guillen
Aprovació de la relació de factures del mes de novembre
Sotmetiment del pressupost 2015 a informe d’intervenció
Aprovació de la certificació d’obres d’arranjament de camins
Concessió de llicència d’obres a l’Arrabassada SL
Concessió de llicència d’obres a Montserrat Ventura Prats
Ampliació d’activitat de celler de vins de Jordi Llorens
Contracte menor de les obres d’Enderroc del dipòsit d’aigua
Aprovació de la relació de factures del mes de desembre
Concessió de llicència d’obres a Josep Masalles Albi
Concessió de llicència d’obres a Hart Postma
Inici d’expedient de contribucions especials d’ Asfaltat de carrers
Concessió de llicència d’obres a Francesc Queralt Badia
Concessió de llicència d’obres a Gerard García Baltà
Aprovació de la relació de factures del mes de gener
Recuperació de 44 dies de la paga extra retinguda el 2012
Inici de l’expedient de liquidació del pressupost de 2014
Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014
Concessió de llicència d’obres a Jordi Baltà Marimon
Concessió de llicència d’obres a Josep Masalles Albi
Inici d’expedient de renovació d’inscripcions padronals 1/2015

Del contingut d’aquests decrets els regidors en queden assabentats i, per unanimitat, els ratifiquen en el
que sigui menester.

3.- Coneixement del resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.
D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l’alcalde, amb
l’informe previ de la intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament.
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De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà al Ple en la primera sessió
que celebri.
Atès que l’alcaldia, per decret núm. 9/2015 de data 11 de febrer de 2015, ha aprovat la liquidació
del pressupost de l’exercici 2014, es dóna compte al Ple del seu resultat, d’acord amb la
resolució que literalment diu així:

“ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici de 2014 s’obté, a 31 de desembre de 2014,
el següent resultat:
A) Respecte al pressupost de despeses:
1- De l’exercici corrent:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pressup. pendents de pagament de l’exercici corrent:

€
535.000,00
9.010,36
544.010,36
450.450,53
450.450,53
407.181,20
43.269,33

2- Obligacions pressup. pendents de pagament d’exercicis tancats:

0,00

3- Obligacions pendents d’operacions no pressupostàries:

3.267,54

4- Resum de creditors pendents de pagament al final de l’exercici:
De pressupost de despeses. Exercici corrent:
De pressupost de despeses. Exercicis tancats:
D’operacions no pressupostàries:

43.269,33
0,00
3.267,54

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI EXERCICI:

46.536,87

B) Respecte al pressupost d’ingressos:
1- De l’exercici corrent:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pressupostaris pendents de cobrament de l’exercici corrent:

€
535.000,00
9.010,36
544.010,36
523.449,16
211,75
0,00
523.237,41
375.739,42
147.497,99

2- Drets pressupostaris pendents de cobrament d’exercicis tancats:

225.998,57
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3- Drets pendents d’operacions no pressupostàries:

6.796,08

4- Resum de deutors pendents de cobrar al final de l’exercici:
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent:
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats:
D’operacions no pressupostàries:

147.497,99
225.998,57
6.796,08

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI EXERCICI:

380.292,64

C) Resultat pressupostari a fi d’exercici:
Drets reconeguts nets (+).............................................................................
Obligacions reconegudes netes (-)...............................................................

523.237,41
450.450,73

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

72.786,88

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

0,00
0,00
9.010,.36

_________________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI AJUSTAT:............
81.797,24
D) Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 euros.
- Incorporació obligatòria (art.163.3 LHL): 0,00
- Incorporació voluntària (art. 163.1 LHL): 0,00
E) Romanent de tresoreria a fi d’exercici:
El romanent de tresoreria és el que figura a continuació:
1. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FINAL DE L’EXERCICI.......
Caixa Corporació......................................................................
CatalunyaCaixa (compte corrent).............................................
Secció de Crèdit de Cellers Domenys......................................
Caixa de Pensions (termini 1)...................................................
Caixa de Pensions. (compte corrent)........................................
Secció de Crèdit de Cellers Domenys (termini).......................
Caixa de Pensions (termini 2)...................................................

229.135,84

193,44
45.245,96
1.140,98
100.000,00
555,46
12.000,00
70.000,00

2. (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL D’EXERCICI .........

380.292,64
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De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats..................
D’altres operacions no pressupostàries....................................
- Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............

147.497,99
225.998,57
6.796,08
0,00

3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAR A FINAL D’EXERCICI..........
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries..................................
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

46.536,87
43.269,33
0,00
3.267,54
0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3).......................................
562.891,61
II. SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT.........................................................
33.142,23
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT...................................................
0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS..........
529.749,38
__________________________________________________________________________
Considerant el següent:
1- Saldo de dubtós cobrament:
D’acord amb l’article 191.2 i l’article 193 bis del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990,
així com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la
qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar
el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de
difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:
El pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de provisió per insolvències de deutors, en
33.142,23 euros. Per a la determinació d’aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat dels
deutes, el seu import i la naturalesa dels recursos dels capítols 1, 2 i 3 d’ingressos. En qualsevol
cas això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni produirà la seva baixa.
Les provisions aplicades per dubtós cobrament en aquest exercici són les següents:
Exercici
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Pendent € % aplicat
16,75
100
302,75
100
307,89
100
327,54
100
356,73
100
398,27
100
450,25
100
489,94
100
494,55
100
569,42
100

Provisió €
16,75
302,75
307,89
327,54
356,73
398,27
450,25
489,94
494,55
569,42
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2007
1.109,40
100
2008
1.196,44
100
2009
1.570,56
100
2010
11.115,77
100
2011
3.731,08
80
2012
7.512,47
40
2013
1.926,10
25
2014
1.266,32
5
Total..........................................

1.109,40
1.196,44
1.570,56
11.115,77
3.731,08
7.512,47
1.926,10
1.266,32
33.142,23

2- S’han considerat com a ingressos afectats els següents: cap.
3- S’han informat negativament els pagaments i expedients administratius següents: cap.
4.- No hi ha cap despesa pendent d’imputació pressupostària.
5.- Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Càlcul de la capacitat o necessitat de
finançament derivada de la liquidació:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquisicions amb pagament aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

523.237,41
432.429,80
90.807,61
-1.868,09
2.895,08
0,00
0,00
-18.333,34
0,00
0,00
0,00
0,00
524.264,40
414.096,46
110.167,94

Conclusió: la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2014 presenta un superàvit
per operacions no financeres el qual, una vegada practicats els ajustos necessaris, resulta una
capacitat de finançament de 110.167,94 euros.
6.- Compliment de la regla de la despesa:
Per aplicació de l’art.12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LLOEPiSF), la despesa computable no ha de superar la taxa de
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referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola. Aquesta taxa ve fixada
per primera vegada, per a l’exercici 2014, en l’1,50%.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències
vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix
la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE,
a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola (1,50%) i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
De les dades de la liquidació de l’exercici 2014, respecte a l’anterior, es desprèn:
Concepte

Liquidació
Liquidació
exercici 2013 exercici 2014
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
562.796,70
432.294,78
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)
-18.333,33
-18.333,34
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
0,00
0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
0,00
0,00
+/-Execució d'avals.
0,00
0,00
+Aportacions de capital.
0,00
0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
0,00
0,00
+/-Despeses de l'exercici pendents d'aplicar a pressupost
0,00
0,00
+/-Pagaments a socis privats d’ Associacions publico-privades
0,00
0,00
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
-18.333,33
-18.333,34
+/-Arrendament financer.
0,00
0,00
+Préstecs
0,00
0,00
-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012
0,00
0,00
-Inversions realitzades compte d'altres Adm. Públiques
0,00
0,00
Altres
0,00
0,00
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos
544.463,37
413.961,44
-Pagaments per transferències a altres ens de la Corporació
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència

0,00
238.702,25

0,00
123.475,23

0,00
0,00
152.008,37
86.693,88
0,00
0,00

0,00
0,00
27.918,67
95.556,56
0,00
0,00
0,00
290.486,21

305.761,12
0,015
310.347,54
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+ canvis normatius que suposen increments permanents de la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00
0,00
310.347,54
290.486,21
19.861,33
-5,00%

Es compleix, doncs, amb la regla de la despesa per un marge de 19.861,33 euros.
7.- Anàlisi de l’objectiu del deute públic:
La ràtio legal del deute viu a 31.12.2014, en termes consolidats, és de 0,00 €, que representa el
0,00% dels ingressos corrents liquidats consolidats i compleix amb l’objectiu de deute públic:

1 (+)
2 (-)
3 (-)
4 (-)
5
6
7
8

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE
QQUU
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
510.075,79
0,00
0,00
0,00
510.075,79
0,00
0,00
0,00%

8.- El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
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• El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LLOEPiSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer a un
any.
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de
remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb
els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides,
exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant
dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats figura a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que estableix l’art.15.3
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.”
Amb aquesta presentació del resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2014, el Ple
de l’Ajuntament en pren coneixement i es dóna per informat.
4.-Aprovació inicial de la memòria valorada “Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny.
Atès el mal estat del paviment dels carrers Xipella, Sort i Fortuny, que suposa un perill per al trànsit de
vianants i vehicles, l’Ajuntament ha encarregat als serveis tècnics del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà la redacció de la memòria valorada per al seu arranjament.
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Confeccionada i rebuda la memòria redactada per l’arquitecte tècnic Albert Pons Sora, titulada “Asfaltat
dels carrers Xipella, Sort i Fortuny”, amb un pressupost total d’execució de 21.043,47 euros (IVA inclòs)
i vist el seu contingut, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set regidors que el componen, adopta
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada de l’obra municipal ordinària descrita anteriorment,
titulada “Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny”.
Segon.- D’acord amb allò que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exposar-la al
públic per un termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació d’aquest edicte al
BOPT, als efectes de possibles reclamacions i/o al·legacions, entenent-se que de no produir-se quedarà
aprovada definitivament sense més tràmit.

5.- Aprovació provisional de la imposició i ordenació de contribucions especials per a
l’execució de l’obra d’ Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny.
1. ANTECEDENTS
1.1. L’alcalde de l’Ajuntament ha resolt iniciar l’expedient de contribucions especials de l’obra “Asfaltat
dels carrers Xipella, Sort i Fortuny” i demanar els informes corresponents.
1.2. El ple de l’Ajuntament ha aprovat la memòria valorada, redactada per l’arquitecte tècnic Albert Pons
Sora, amb un pressupost d’execució per contracta de 21.043,47 euros i un cost de redacció de 242,00
euros. Per tant, el cost total previst de l’obra és de 21.285,47 euros.
1.3. Per a l’execució de l’obra, la Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament un a subvenció de
10.541,00 euros, per la qual cosa el cost a suportar per l’Ajuntament és de 10.744,47 euros.
1.4. Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès els corresponents informes, tècnic i
jurídic, que consten a l’expedient.
1.5. El regidor d’Hisenda ha efectuat la proposta d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de les
contribucions especials.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament pot establir i exigir
contribucions especials per la realització d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o un
augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra d’ Asfaltat dels carrers
Xipella, Sort i Fortuny té aquesta consideració perquè s’inclou en un dels supòsits enumerats en l’art. 29
del Reial decret legislatiu 2/2004 esmentat.
2.2. D’acord amb l’article 15.1 del mateix Reial decret legislatiu, correspon a les entitats locals acordar la
imposició i l’ordenació dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les contribucions especials,
l’art. 34.1 preveu que l’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció prèvia de l’acord
d’imposició i ordenació en cada cas concret.
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2.3. La base imposable serà com a màxim de 9.670,02 euros, corresponents al 90% del cost que
l’Ajuntament suporta per realitzar aquesta obra, que no supera el límit del 90% exigit per la Llei. El
tècnic municipal, en el seu informe estableix que les obres que s’executin als carrers Xipella, Sort i
Fortuny i que afectin els propietaris dels immobles de la zona delimitada en l’annex de l’expedient titulat
“Relació de subjectes passius i quotes singulars” suposaran un considerable benefici o increment del
valor dels béns, per la qual cosa proposa que el percentatge a aplicar sigui de 90%.
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels set membres que el componen, ACORDA:
1r. Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra d’ Asfaltat dels carrers
Xipella, Sort i Fortuny, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per
l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
2n. Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les determinacions següents:
2.1. El cost previst de l’obra es fixa en 21.285,47 euros i el cost suportat per l’Ajuntament en 10.744,47
euros, un cop deduïda la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per import de 10.541,00
euros.
2.2. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 9.670,02 euros, corresponents al 90% del cost
suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és
major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han
d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
2.3. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de façana.
3r. Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la quantitat a
repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons consta en el document annex de
l’expedient.
4t. Exposar l’expedient a informació pública, mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al BOP de Tarragona, per un termini de trenta dies hàbils, dins el qual els interessats
poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, durant aquest
període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en associació
administrativa de contribuents.
5è. Si no es produeixen reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el BOP de
Tarragona. Si es produeixen reclamacions, el Ple haurà de resoldre-les, per majoria absoluta, abans
d’aprovar definitivament la imposició i l’ordenació de les contribucions especials.
6è. Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, si és conegut; i mitjançant
edictes, si no ho és.
7è. Realitzar la recaptació en voluntària d’aquestes contribucions especials en un únic termini quan les
obres hagin finalitzat i delegar l’executiva a Base - Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona la
recaptació dels possibles impagats, si és el cas.
8è. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot el que no estigui previst en aquesta
acord.
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6.- Aprovació del 2n Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament que afecta els “Magatzems de la plaça dels Arbres”.
1. ANTECEDENTS
1.1. El Ple de l’Ajuntament de Blancafort va acordar, en sessió plenària de data 29 de febrer de 2012,
aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta els
magatzems de la plaça dels Arbres.
1.2. En data 6 de març de 2012 es tramet l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
per a la seva aprovació definitiva.
1.3. En sessió de data 14 de juny de 2012 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona aprova
definitivament la modificació puntual de les Normes subsidiàries que afecta els magatzems de la plaça
dels Arbres supeditant-ne, no obstant, la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1.3.1. Cal aclarir la titularitat del terreny amb clau VP i la finca matriu a la qual està vinculat,
així com també esmenar la divergència entre les superfícies expressades en la documentació
gràfica i l’escrita referents a aquest terreny de verd privat.
1.3.2. Cal garantir l’obtenció del sòl de titularitat pública i concretar el procediment per mitjà del
qual es durà a terme.
1.3.3. Cal crear una nova clau NA-1 que en l’apartat de regulació dels usos admesos incorpori
tots els previstos per l’actual clau NA, però que com a ús industrial únicament admeti l’industrial
agrícola compatible amb el residencial.
1.3.4. Aclarir la qualificació final dels terrenys inicialment marcats com a sistema viari.
1.3.5. Es recomana una valoració més acurada sobre el valor arquitectònic de l’edifici i en la
mesura que sigui possible el manteniment dels principals trets arquitectònics d’aquest i de la seva
tipologia constructiva i morfològica.
1.4. En data 20 de juny de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el text refós de la modificació puntual
de les Normes subsidiàries que afecta els magatzems de la plaça dels Arbres, redactat pel tècnic senyor
Enric Xavier Talens i Marcet, que incorporava les prescripcions determinades la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona en el seu acord de data 14 de juny de 2012, i es tramet seguidament a la
Comissió Territorial d’Urbanisme.
1.5. En data 27 de setembre de 2013 es rep la comunicació de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de data 18 de setembre de 2013, pel qual es manté suspesa la publicació al DOGC i la
consegüent executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual fins que mitjançant
un nou text refós, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, diligenciat i per duplicat exemplar, s’incorporin les
prescripcions següents:
1.5.1. Cal aclarir la titularitat del terreny amb clau VP i la finca matriu a la qual està vinculat.
1.5.2. Cal aportar el conveni urbanístic signat, com a documentació annexa a la modificació.

13

1.5.3. Cal corregir l’apartat 10 de la memòria informativa especificant que el document sí que
modifica la normativa urbanística de les Normes subsidiàries. Així mateix, cal afegir un apartat
de normativa urbanística amb la redacció de la nova clau NA-1 incorporada en l’article 72 de les
NS, el qual haurà de modificar també el seu apartat 2 per concretar que se’n defineixen dues
subzones, la NA i la NA-1.
1.5.4. Cal delimitar l’àmbit clarament, per tal que coincideixi en la totalitat de la documentació
gràfica; així com també caldrà que els 210,30 m2 de vial estiguin computats en els quadres de
superfícies com a terrenys destinats a vial pel planejament vigent.
1.6. En data 2 de febrer de 2015 es rep el 2n text refós redactat pel tècnic Enric Xavier Talens Marcet,
amb la incorporació d’aquestes prescripcions demanades per la Comissió Territorial d’Urbanisme.
2. FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
1r. Aprovar el 2n Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries que afecta els
“Magatzems de la plaça dels Arbres”, redactat per l’enginyer senyor Enric Xavier Talens i Marcet, que
incorpora les prescripcions determinades per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
en sessió de data 18 de setembre de 2013, i el conveni urbanístic annex entre l’Ajuntament de Blancafort
i Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL que regula la cessió obligatòria d’espais d’ús públic que
preveu la legislació vigent, signat entre les parts en data 30 de gener de 2015.
2n. Trametre per duplicat exemplar i diligenciat, en suports paper i informàtic, aquest 2n text refós a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona perquè completi el tràmit d’aprovació definitiva.
3r. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.

7.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament urbanístic al Carrer Major, número 8.
1. ANTECEDENTS
1.1. El Ple de l’Ajuntament de Blancafort va acordar, en sessió plenària de data 18 de desembre de 2013,
aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta a l’edifici
del carrer Major, número 8, així com obrir un període d’informació pública d’un mes. Els anuncis es van
publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 298, de data 30 de desembre de 2013 i en el setmanari
Nova Conca de data 20 de desembre de 2013, així com el tauler d’anuncis i en el web municipal.
1.2. Es van sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials i es va donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronta amb el nostre
terme municipal.
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1.3. Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
1.4. Dels informes demanats als organismes corresponents:
- S’ha demanat i s’ha rebut informe de la Diputació de Tarragona. Unitat d’Explotació de Carreteres, el
qual han estat emès en el sentit favorable, indicant que s’haurà de corregir a la documentació tècnica la
denominació de la carretera que afecta el solar núm. 2 (polígon 5, parcel·la 20) doncs no és la TV-2337
sinó la TV-2338.
- S’ha demanat i s’ha rebut informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua.
- S’ha demanat i s’ha rebut l’informe favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, després de la presentació de la documentació complementària requerida,
amb la indicació que la modificació de la qualificació del solar 2 resta condicionada a l’obtenció de la
corresponent autorització de segregació per sota de la Unitat Mínima de Conreu per part de l'esmentat
Departament.
- S’ha demanat i s’ha rebut l’informe favorable del Departament de Territori i Sostenibilitat i la no
subjecció de la modificació a l’avaluació ambiental.
- S’ha demanat i s’han rebut els informes favorables del Departament de Cultura després de les
modificacions introduïdes amb la nova documentació tramesa en data 3 de novembre de 2014, amb la
condició que es redacti un text refós que reculli les modificacions presentades.
1.5. En data 6 de febrer de 2015 s’ha rebut el text refós definitiu de la documentació tècnica redactada
per l’arquitecte Josep Maria Vivas Soto que incorpora les modificacions i correccions demanades pels
departaments de Cultura i d’Agricultura de la Generalitat i per la Diputació de Tarragona i que són,
respecte al document que va ser aprovat inicialment en data 18 de desembre de 2013, els següents:
a) Departament d’Agricultura: es fa constar el compromís de sol·licitar l’autorització de segregació de
finca rústica per sota de la Unitat Mínima de Conreu i es delimita més correctament en els plànols el
Solar núm. 2.
b) Diputació de Tarragona: es substitueix la denominació errònia de la carretera TV-2337 per TV-2338,
que és la correcta.
c) Departament de Cultura, Servei de Patrimoni Arquitectònic: es canvia el pla de coberta i el terrat ara
no és transitable i passa a ser coberta plana per instal·lacions i manteniment; no hi ha barana i l’element
d’accés a la coberta està situat en la vertical de l’escala existent. Es redacta un nou text refós que recull
les modificacions.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Atès que no s’han presentat al·legacions en el tràmit d’informació pública posterior a l’aprovació
inicial.
2.2 Atès que els informes rebuts dels organismes corresponents són favorables i s’han corregit les
observacions formulades.
Per això, el Ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
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1r. Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de
Blancafort que afecta a l’edifici del carrer Major, número 8 i la documentació tècnica que la conforma,
amb el nou text refós que recull les modificacions incorporades.
2n. Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona perquè
l’aprovi definitivament.
3r. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.

8.- Aprovació de l’adhesió al territori Leader gestionat pel Consorci Leader de
Desenvolupament Rural del Camp.
En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l'ORDRE AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la
qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la
seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a
Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de
desenvolupament local.
El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp té per objectiu gestionar el nou programa
Leader pel període 2014-2020 al territori de l’Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat, als municipis
Alforja, Arbolí, Capafonts, la Febró, l’Albiol, l’Aleixar, l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell,
Colldejou, Duesaigües, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d’Escornalbou i
Vilaplana de la comarca del Baix Camp; als municipis Renau, Salomó, Vespella de Gaià i la Secuita de
la comarca del Tarragonès i als municipis Bonastre, el Montmell i Masllorenç de la comarca del Baix
Penedès.
El municipi de Blancafort està interessat en participar en el programa Leader 2014-2020 i es considera
representat en aquest Consorci pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Per això, el Ple de l’Ajuntament de Blancafort, per unanimitat dels set membres que el componen,
ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Blancafort, al territori Leader
gestionat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

9.- Aprovació provisional del Reglament municipal per a la tinença de gossos
potencialment perillosos.
Atès que la tinença de qualsevol animal classificat com a potencialment perillós requereix l’obtenció
prèvia d’una llicència administrativa.
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament municipal que reguli la tinença d’aquest tipus d’animals i
el procediment per a l’obtenció d’aquesta llicència i la inscripció en el registre d’animals.
D’acord amb la normativa autonòmica en aquesta matèria, constituïda per la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre
mesures en matèria de gossos potencialment perillosos, que determina que la llicència administrativa
l’emet l’ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat i que tota persona que
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condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per
l’ajuntament.
I amb la normativa estatal que disposa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos i el Reial decret 287/2002, de 22 de març, que la desenvolupa, que
disposa que la llicència ha de ser atorgada per l’ajuntament del municipi de residència del sol·licitant o
per l’ajuntament en què es dugui a terme l’activitat de comerç o ensinistrament.
Vist el text del reglament proposat.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, ACORDA:
1r.- Aprovar provisionalment el Reglament municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos
de Blancafort, que consta com a document annex.
2n.- Exposar-lo en el tauler d’anuncis de l’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 de Tarragona, dins el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
3r.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord provisional sense
necessitat de cap més acord.
ANNEX:
REGLAMENT REGULADOR DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT DELS
REQUISITS PER A LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 1.- Objecte
L’objecte d’aquest reglament és regular els requisits per a la tinença de gossos qualificats com a
potencialment perillosos
Article 2.- Definició de gossos potencialment perillosos
Són gossos potencialment perillosos:
a) els que pertanyin a alguna de les races que figuren a l’annex I del Reial decret 287/2002, de 22 de
març i a la Llei 10/1999, de 30 de juliol.
b) aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les que figuren en
l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març, tret que siguin gossos guia o gossos
d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, d’acord amb la legislació
autonòmica o, si fa el cas, estatal, o bé aquells gossos que estiguin en fase d’instrucció per adquirir
aquesta condició.
c) els animals de l’espècie canina que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin
protagonitzat agressions a persones o a altres animals.
La perillositat haurà d'haver estat apreciada mitjançant resolució de l'autoritat municipal competent
(alcaldia) en base a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una notificació o denúncia, previ informe
d'un veterinari oficial.
Article 3.- Subjecció a llicència
La tinença d’un gos qualificat com a potencialment perillós està subjecta a llicència municipal.
Article 4.- Requisits del sol·licitant
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Segons disposa l’art. 3 del decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció
de gossos potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents:
a) ser major d’edat.
b) no haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra
la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de
narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals
potencialment perillosos.
c) no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions
accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic d’animals potencialment perillosos.
d) no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de
l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos.
e) disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
f) haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no
inferior a 150.253,03 €, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Article 5.- Procediment per a obtenir la llicència
El propietari d’un gos qualificat com a potencialment perillós ha de sol·licitar la concessió de la
llicència administrativa per a la tinença d’un gos potencialment perillós, mitjançant escrit que es
presentarà en el registre de l’ajuntament.
Amb la sol·licitud de llicència acompanyarà la següent documentació:
- DNI
- certificat de no haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la
llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda
armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença
d’animals potencialment perillosos expedit pel Registro de Penados y Rebeldes.
- declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus previstes a
l’article 13, apartat 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals
potencialment perillosos, i per l’article 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
- certificat de capacitat física i aptitud psicològica expedit per un centre de reconeixement
degudament autoritzat. L’esmentat certificat no pot tenir una antiguitat superior a 1 any des de
la data de la seva expedició.
- resguard de la pòlissa de responsabilitat civil per import no inferior a l’ establert per la
legislació vigent.
- Dades identificatives del gos qualificat com a potencialment perillós.
Article 6.- Òrgan competent
La competència per atorgar la llicència administrativa és de l’alcalde de l’Ajuntament de Blancafort.
Article 7.- Durada
La llicència té una durada de 5 anys a comptar de la seva concessió renovable per períodes successius
d’igual durada.
Article 8.- Inscripció al Registre d’animals potencialment perillosos
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El propietari d’un gos considerat potencialment perillós ha de sol·licitar-ne la seva inscripció en el
Registre d’animals de l’ajuntament.
L’ajuntament podrà exigir l’abonament de la corresponent taxa en els termes que estableixi l’ordenança
fiscal.
Article 9.- Infraccions i sancions
El no disposar de la corresponent llicència municipal és constitutiu d’una infracció administrativa molt
greu sancionable pel Ple de l’Ajuntament amb multa de 2.404’05 € a 15.025’30 €, sens perjudici de la
possibilitat d’imposar sancions accessòries.
No sol·licitar la inscripció en el Registre de gossos potencialment perillosos constitueix una infracció
administrativa lleu sancionable per l’alcalde amb multa de 60,10 a 150,25 €.
Article 10.- En tot el no previst en aquesta Ordenança s’aplicarà el previst en la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, de règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i en el Reial decret
287/2002, de 22 de març, de desenvolupament de la Llei 50/1999, dictats en virtut de la competència
exclusiva que la Constitució espanyola atribueix a l’Estat en matèria de seguretat pública i la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos.

10.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la visita de cortesia que efectuarà a la nostra població el proper divendres dia 20 de febrer
l’Honorable Consellera de Benestar Social i Família, la senyora Neus Munté i Fernández, per visitar les
instal·lacions del nou edifici destinat a Centre de dia i Casal de la gent gran, i amb la que s’espera
concretar les possibilitats de concertació de places públiques de centre de dia i la posta en funcionament.

11.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 20:53 hores del dia al
començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

