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

- Número de la sessió: 2/2014
- Caràcter de la sessió: ordinària
- Data: 4 de març de 2014
- Horari: de les 19:30 a les 20:45 hores
- Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- 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
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la presidència declara
oberta la sessió.
- Ordre del dia, desenvolupament i acords de la sessió:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
El senyor alcalde pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
les actes de les sessions anteriors, corresponents a l’ordinària del dia 16 d’octubre de 2013 i a les
extraordinàries dels dies 18 de desembre de 2013 i 24 de gener 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

Àrea

Data

60/2013
61/2013
62/2013
63/2013
64/2013
65/2013
66/2013
67/2013
68/2013
69/2013
70/2013
71/2013

Obres
Obres
Obres
Obres
Hisenda
Hisenda
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Estadística

24-10-2013
24-10-2013
24-10-2013
24-10-2013
31-10-2013
31-10-2013
07-11-2013
07-11-2013
07-11-2013
07-11-2013
07-11-2013
07-11-2013

Assumpte
Concessió de llicència d’obres a Josep Maria Prats Batet
Concessió de llicència d’obres a Josep Maria Prats Batet
Concessió de llicència d’obres a Maria Aluja Vidal
Concessió de llicència d’obres a Maria Marcé Llurba
Canvi de nom de les taxes del carrer Prim, núm. 20
Aprovació de les factures del mes d’octubre
Concessió de llicència d’obres a Isidre Prats Batet
Concessió de llicència d’obres a Joan García Llort
Concessió de llicència d’obres a Antònia Marcé Capdevila
Concessió de llicència d’obres a Maria Baltà Espelt
Concessió de llicència d’obres a Enric París Daran
Inici d’expedient de renovació padronal d’Islam Lakhmam
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72/2013
73/2013
74/2013
75/2013
76/2013
77/2013
78/2013

Estadística
Estadística
Informàtic
Obres
Obres
Hisenda
Estadística

07-11-2013
12-11-2013
19-11-2013
20-11-2013
20-11-2013
30-11-2013
06-12-2013

79/2013
80/2013
81/2013
82/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
7/2014
8/2014

Obres
Serveis
Urbanisme
Hisenda
Estadística
Obres
Hisenda
Hisenda
Obres
Hisenda
Hisenda
Hisenda

05-12-2013
11-12-2013
12-12-2013
31-12-2013
15-01-2014
29-01-2014
31-01-2014
10-02-2014
13-02-2014
14-02-2014
18-02-2014
28-02-2014

Inici d’expedient de baixa del padró de Victòria Barrientos Martíne
Renovació de la inscripció padronal d’Islam Lakhmam
Alta al servei d’eContractació de l’AOC
Concessió de llicència d’obres a Tomàs Aluja Banet
Concessió de llicència d’obres a Magdalena Espelt Rosich
Aprovació de les factures del mes de novembre
Tamesa al Consel d’Empadronament de l’expedient de baixa del
padró d’habitants de Victòria Barrientos Martínez
Concessió de llicència d’obres a Ramon Marsal Òdena
Baixa temporal del servei d’ascensor del casal de la gent gran
Inici expedient de modificació puntual de les NNSS del c/ Major, 8
Aprovació de les factures del mes de desembre
Resolució de baixa del padró de Victòria Barrientos Martínez
Concessió de llicència d’obres a Antònia Farrera Oromí
Aprovació de les factures del mes de gener
Inici de l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici 2013
Concessió de llicència d’obres a Joan Capdevila Minguella
Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013
Baixa del rebut de taxes del 2013 de Masgil Constructors SL
Aprovació de les factures del mes de febrer

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 2013.
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.
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. 6/2014 de data 14 de febrer de 2014, ha aprovat la liquidació
del pressupost de l’exercici 2013, 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 2013 s’obté, a 31 de desembre de 2013,
el següent resultat:
A) Respecte al pressupost de despeses:
1- De l’exercici corrent:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions:
Pressupost definitiu de despeses:

€
675.000,00
0,00
675.000,00
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Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pressup. pendents de pagament de l’exercici corrent:

572.049,33
572.049,33
509.866,88
62.182,45

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

0,00

3- Obligacions pendents d’operacions no pressupostàries:

4.893,60

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:
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI EXERCICI:

62.182,45
0,00
4.893,60
67.076,05

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 pressup. pendents de cobrament de l’exercici corrent:

675.000,00
0,00
675.000,00
651.983,96
172,51
0,00
651.811,45
388.953,42
262.858,03

2- Drets pressup. pendents de cobrament d’exercicis tancats:

48.772,14

3- Drets pendents d’operacions no pressupostàries:

7.024,73

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:
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI EXERCICI:

262.858,03
48.772,14
7.024,73
318.654,90

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

651.811,45
572.049,33
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RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI: .............................

79.762,12

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

0,00
0,00
0,00

_________________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI AJUSTAT:............
79.762,12
D) Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 euros.
- Incorporació obligatòria (art.163.3 LHL):
- Incorporació voluntària (art. 163.1 LHL):

0,00
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)...................................................

93,25
55.712,55
7.322,17
100.000,00
351,69
12.000,00
70.000,00

2. (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL D’EXERCICI .........
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats..................
D’altres operacions no pressupostàries....................................
- Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
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............

245.479,66

318.654,90
262.858,03
48.772,14
7.024,73
0,00
67.076,05
62.182,45
0,00
4.893,60
0,00
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I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3)....................................... 497.058,51
II. SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT.......................................................
21.342,66
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT...................................................
0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.......... 475.715,85
__________________________________________________________________________
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
21.342,66 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
Pendent € % aplicat
1997
16,75
100
1998
302,75
100
1999
347,56
100
2000
450,15
100
2001
485,65
100
2002
527,19
100
2003
581,76
100
2004
621,45
100
2005
626,06
100
2006
713,42
100
2007
1.320,05
100
2008
1.407,09
75
2009
1.522,13
75
2010
11.814,53
50
2011
5.939,25
25
2012
21.701,47
25
2013
28.685,31
0
Total..........................................

Provisió €
16,75
302,75
347,56
450,15
485,65
527,19
581,76
621,45
626,06
713,42
1.320,05
1.055,31
1.522,13
5.907,26
1.439,81
5.425,36
0,00
21.342,66

2- S’han considerat com a ingressos afectats els següents: cap.
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3- S’han informat negativament els pagaments i expedients administratius següents: cap.
4.- No hi ha cap despesa pendent d’imputació pressupostària.
5.- El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 62.946,03euros.
6.- El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa per import
de 470,82 euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de
l’exercici 2012 era de 306.231,94 euros i la despesa total computable de la liquidació de
l’exercici 2013 ha estat de 305.761,12 euros.
7.- La ràtio del deute viu a 31-12-2013, en termes consolidats, és de 18.020,73 euros, que no
supera el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats, per la qual cosa compleix amb
l’objectiu del deute públic.
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
• 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.
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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 2013, 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 2013, el ple
de l’Ajuntament es dóna per informat.
4.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la gestió
dels documents ofimàtics i la seva transferència a un servei d’arxiu electrònic.
Actualment el Consell Comarcal presta el servei de gestió del fons arxivístic del nostre municipi,
a través de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
Les noves tecnologies i la seva implantació en el món local han suposat un canvi en la forma
tradicional de gestionar els documents ofimàtics i la seva transferència a un servei d’arxiu
electrònic que en permeti la conservació.
Per això, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha aprovat un model de conveni que
permetrà l’assumpció per part de l’Arxiu Comarcal la gestió dels documents ofimàtics i la seva
transferència a un servei d’arxiu electrònic dels ajuntaments que s’hi adhereixin.
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Vist el contingut d’aquesta proposta de conveni, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set
membres que el composen, adopta el següent
ACORD:
1r.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Blancafort i el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà per a la gestió dels documents ofimàtics i la seva transferència a un servei d’arxiu
electrònic, que s’adjunta com a annex a aquest acord.
2n.- Facultar el senyor alcalde, Magí Baltà i Ventura, per a la signatura del conveni.
3r.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà als efectes procedents.
Annex:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT I EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA
DE BARBERA PER A LA GESTIÓ DE FONS DOCUMENTAL PER PART DE L’ARXIU COMARCAL
DE LA CONCA DE BARBERÀ
D’una part, el senyor Ramon Borràs i Ramon, de qui s’omet el detall de circumstàncies personals ja que
compareix com a president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà (en endavant, Consell),
assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Xavier Salvadó Vives.
D’altra, el senyor Magí Baltà Ventura , de qui s’omet el detall de les circumstàncies personals ja que
compareix com a alcalde de l’Ajuntament de Blancafort (en endavant, Ajuntament), i en el seu nom i
representació, en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data _____________. I en exercici de les
atribucions conferides per la legislació vigent en matèria de règim local i concretament per l’establert a
l’article 1 del Decret 208/1989 d’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les
comarques i segons el conveni de delegació de competències de 13 de juliol de 1990, pel qual el Consell
Comarcal de la Conca de Barberà assumeix les competències que corresponen a la Generalitat de
Catalunya en relació amb la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà i, en nom i
representació de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la resolució del director general del
Patrimoni Cultural de data 13 de juliol de 2005, per la qual s’autoritza la signatura d’aquest conveni i
segons acord del Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà de data 29 de juliol de 2013.
EXPOSEN
L’ajuntament té, actualment, amb el Consell Comarcal un conveni signat en el que es van establir els
següents pactes:
1r. Que l’Ajuntament conserva el fons documental municipal del municipi de Blancafort, el qual està
cedit en dipòsit a la Generalitat de Catalunya, i és el Consell Comarcal qui en nom i representació
d’aquesta acceptà dit dipòsit.
2n. El fons arxivístic es troba dipositat en l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
3r. L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, conserva, organitza i inventaria els documents dipositat i
en permet la consulta als investigadors i estudiosos que ho demanin. També a lliurar a l’Ajuntament una
còpia de l’inventari detallat dels documents objecte del dipòsit, una vegada aquests estiguin classificats i
ordenats convenientment.
4t. L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, dona a l’Ajuntament les màximes facilitats per a la
consulta administrativa del seu fons documental.
5è. El dipòsit té caràcter gratuït. L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, és fa càrrec de les despeses
de custòdia, inventari i ordenació del fons documental dipositat.
6è. L’Ajuntament, per a la bona gestió del fons documental, anualment i preferentment en els primer sis
mesos de cada any, transferirà a l’Arxiu Comarcal la documentació semiactiva amb una antiguitat
superior als cinc anys.
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Es voluntat del Consell Comarcal i de l’Ajuntament signant ampliar les accions a desenvolupar des de
l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, adequant-les a les noves necessitats derivades de la gestió
electrònica d’expedients, amb les següents:
CLÀUSULES
1.
OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és l’assumpció per part de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, de la
gestió dels documents ofimàtics i la seva transferència a un servei d’arxiu electrònic.
2.

JUSTIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ

Les raons que justifiquen l’encàrrec de gestió són les següents:
a) Insuficient capacitat tècnica dels ajuntaments per gestionar la documentació que en part o en la
seva totalitat és ofimàtica.
b) Major eficàcia en la gestió de dits documents electrònics, des de la seva creació fins al seu
arxivament en un arxiu electrònic o repositori segur, que permeti garantir la seva conservació i
que asseguri la migració a nous formats i el ressegellat automàtic de la documentació per evitarne la seva caducitat. Alhora que comporta la prestació d’un servei d’evidència electrònica amb la
informació necessària per tenir valor com a prova en un procediment administratiu o judicial.
3.
FINANÇAMENT
Es cofinançarà amb càrrec als pressupostos del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i de
l’Ajuntament signant, per realitzar el conjunt d’activitats en què consisteix la gestió de la documentació
electrònica del municipi de l’Ajuntament que encarrega.
L’ajuntament farà una aportació anual de 600 euros.
4.
VIGÈNCIA DEL CONVENI
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es preveu de
vigència indefinida.
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que, diferents de les
previstes, hagin de dur a terme el Consell Comarcal o l’Ajuntament que encarrega en compliment de
la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la
formalització d’un nou conveni.
5.
EXTINCIÓ DEL CONVENI
1. L’Ajuntament que encarrega pot deixar sense efecte l’encàrrec de la gestió dels documents ofimàtics
i la seva transferència a un servei d’arxiu electrònic. La cessació de l’encàrrec de gestió requereix
l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan competent de l’Ajuntament i produirà efectes en el
termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a un mes, comptat des de la notificació
d’aquella resolució.
2. En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això
determinés la impossibilitat del Consell Comarcal pugui dur a terme la gestió dels documents
ofimàtics i la seva transferència a un servei d’arxiu electrònic, el Consell Comarcal podrà denunciar
el Conveni formalitzat amb l’Ajuntament que encarrega.
3. També s’extingirà el Conveni si es produeixen variacions en la situació de l’Ajuntament que
comportin la desaparició de les raons que justifiquen l’encàrrec de gestió, previstes a la clàusula 2a
d’aquest Conveni. En tot cas, caldrà la denúncia del Consell Comarcal.
La denúncia del Conveni, en els supòsits dels paràgrafs 2 i 3, produirà efectes en el termini que
s’acordi, el qual no serà però inferior a un mes, comptat des de l’endemà de la notificació de l’acord.
Lloc, data i signatures.”
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5.- Proposta d’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local
contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
L’alcalde, senyor Magí Baltà Ventura, com a portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, presenta al Ple la següent proposta per a la seva
aprovació:
“Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar
noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la
nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de
l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són
vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i
ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.
XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de
contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la
ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els
efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant
aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura
que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que
presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això
els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència
social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol
ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que
suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés,
atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió
sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania
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acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir
uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol
i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar
els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren
econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i
sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia
local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri
de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments
som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat
de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar
quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment
garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del ple de les corporacions locals amb el vot favorable de
la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització
del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell
d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS:
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PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia
local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm.
312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en
els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en
l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per
conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de
major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local),
així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per
portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder
tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón
Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i
representació de l’Ajuntament de Blancafort, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en
defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312
de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.”
Posada la proposta a votació, resulta aprovada amb el vot favorable dels set regidors i regidores
d’ERC-AM presents a la sessió plenària, que són la totalitat dels set que legalment la componen i
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
6.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De les diferents gestions que s’han portat a terme amb la directora dels Serveis Territorials del
Departament de Benestar i Família a Tarragona per tal de posar en funcionament el nou
equipament del centre de dia per a gent gran i de la visita efectuada el passat dia 20 de febrer a la
directora de l’ICASS a Barcelona per demanar la inclusió a la xarxa pública i la concertació de
10 places diürnes de centre de dia. Si bé en un principi es va mostrar poc disposada a acceptar la
petició per les limitacions pressupostàries del moment, després de conèixer de primera mà les
necessitats d’aquest servei a la comarca, on hi ha 15 places en llista d’espera, de saber que el
transport col·lectiu adaptat està preparat a nivell comarcal i de veure amb la documentació
aportada les magnífiques instal·lacions del nou edifici, es va mostrar receptiva a estudiar el tema
i tenir-lo en consideració per tal que, tan aviat sigui possible, aprovar la sol·licitud del nostre
Ajuntament.
II.- De la visita efectuada el mateix dia 20 de febrer al director de l’Oficina del President al Palau
de la Generalitat per tractar la visita que va quedar pendent per qüestions d’agenda el passat
estiu, per inaugurar l’equipament del Centre de dia i casal de la gent gran i que s’havia de tornar
a programar però de la que encara no s’ha tingut cap novetat. L’alcalde va deixar novament
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constància per escrit de la invitació del nostre Ajuntament a l’Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró
perquè en la seva condició de President de la Generalitat de Catalunya vulgui inaugurar l’edifici.
Seguidament, el regidor Raimundo Coll Pallarés informa de la preparació, conjuntament amb
l’Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà, d’un nou fulletó turístic per a la
promoció del municipi, atès que l’existent es va editar fa vint anys i precisa una actualització. El
fulletó serà gràfic i descriptiu i, a més de les ressenyes geogràfica, historicoartística i
socioeconòmica, hi figuraran dades per orientar als visitants dels llocs on dormir, on menjar i on
comprar, amb les referències dels establiments i activitats quins titulars han mostrat voluntat de
donar-se a conèixer i han aportat la informació demanada en les reunions celebrades en els mesos
de juny i novembre del passat any.
Acte seguit, el regidor i conseller comarcal Enric París Daran informa de les dades comarcals de
recollida de brossa orgànica i, al respecte, explica que el nostre municipi és a la cua en quant al
valor quilos/habitant en aquesta matèria i indica la necessitat de millorar atès que en els propers
anys el cost del servei de recollida es penalitzarà si no es fa correctament. És per això que des del
Consell Comarcal s’ha proposat realitzar una campanya informativa per sensibilitzar a la
població i així fomentar la recollida selectiva de la matèria orgànica, editant un díptic explicatiu
que es repartirà per totes les cases juntament amb un cubell i un paquet de bosses de brossa i un
iman de nevera.
7.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.

I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
L’alcalde

El secretari

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

