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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 2/2015
Caràcter: ordinari
Data: 19/05/2015
Horari: de 19:10 a 20:50 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/regidores d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari acctal.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Aprovació del Compte general del pressupost de l’exercici 2014.
4.- Aprovació del Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament urbanístic que afecta a l’edifici del carrer Major, número 8.
5.- Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015.
6.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs electes
locals de l’exercici 2015.
7.- Aprovació de la proposta de nomenament dels càrrecs de jutge de pau titular i suplent.
8.- Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2016.
9.- Aprovació dels models de declaració del registre d’interessos dels regidors.
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 19:10 hores del dia 19 de maig 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.
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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
l’acta de la sessió ordinària anterior, corresponent al dia 17 de febrer de 2015, que s’ha distribuït
amb la convocatòria. No es formula cap observació i s’aprova 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

13/2015 Obres
14/2015 Obres
15/2015 Hisenda
16/2015 Hisenda
17/2015 Governació
18/2015 Hisenda
19/2015
20/2015
21/2015
22/2015
23/2015
24/2015
25/2015
26/2015

Hisenda
Hisenda
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Estadística

27/2015 M. Ambient
28/2015 Obres
29/2015
30/2015
31/2015
32/2015
33/2015
34/2015

Obres
Obres
Estadística
Hisenda
Obres
Obres

Data

Assumpte

25-02-2015 Concessió de llicència de 1ª ocupació a Xavier Llurba Rodríguez
25-02-2015 Aprovació del projecte de col·locació de reductors de velocitat a
la carretera TV-2336, redactat per la Diputació de Tarragona
28-02-2015 Aprovació de les factures del mes de febrer
09-03-2015 Aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2016-2018
09-03-2015 Concessió de llicència de tinença de gos potencialment perillós a
Anton García Farreras
12-03-2015 Adhesió a la 2ª pròrroga de l’Acord marc de subministrament
elèctric de l’ ACM
12-03-2015 Inici de l’expedient d’aprovació del Compte general del 2014
31-03-2015 Aprovació de les factures del mes de març
08-04-2015 Concessió de llicència d’obres a Jordi Muñoz Vernet
08-04-2015 Concessió de llicència d’obres a Josep M. Cos Queralt
08-04-2015 Concessió de llicència d’obres a : Teresa Castro Aluja
08-04-2015 Concessió de llicència d’obres a Jaume Masalles Boldú
08-04-2015 Concessió de llicència d’obres a M. Carme Baltà Ventura
13-04-2015 Declaració de renovació de tres inscripcions padronals de
persones estrangeres i d’una baixa per no renovació.
13-04-2015 Llicència d’obertura d’una activitat apícola
20-04-2015 Aprovació del contracte menor de les obres d’ asfaltat dels carrers
Xipella, Sort i Fortuny amb l’empresa Àrids Romà.
23-04-2015 Concessió de llicència d’obres a Josep Iglesias Llurba
23-04-2015 Concessió de llicència d’obres a Ramon Roig Rull
23-04-2015 Incoació d’expedient de renovació padronal per caducitat 2/2015
30-04-2015 Aprovació de les factures del mes d’abril
14/05/2015 Concessió de llicència d’obres a Josep Maria Remolà Albó
14/05/2015 Concessió de llicència d’obres a Ramon Fabregat Masalles

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

3.- Aprovació del Compte general del pressupost de l’exercici 2014.
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Seguidament, el senyor alcalde manifesta que s’ha d’examinar i, si procedeix, aprovar el Compte
general del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2014, d’acord amb el que disposen els
articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‘aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals. El secretari interventor dóna lectura a les actuacions
seguides fins a la data així com al corresponent dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes, que transcrit literalment diu:
Acta de la sessió celebrada per la Comissió Especial de Comptes, relativa al Compte general del
pressupost de Ajuntament de Blancafort de l’exercici 2014
A la Casa de la Vila, a les 18:00 hores del dia 25 de març de 2015, es reuneix la Comissió
Especial de Comptes sota la presidència del senyor Magí Baltà Ventura i amb l’assistència dels
membres Raimundo Coll Pallarés, Josep Maria Remolà Anglès i Enric París Daran, junt amb el
secretari que en dóna fe.
Essent l’únic punt de l’ordre del dia la rendició per part de l’alcaldia dels comptes
corresponents a l’exercici de 2014 i, a la vista de tota la documentació presentada, la Comissió
Especial de Comptes acorda per unanimitat emetre el següent:
DICTAMEN RELATIU AL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2014:
“Pel que fa al compte general del pressupost del 2014, s’han analitzat detingudament les
consignacions pressupostades, els ingressos i pagaments realitzats i tots els seus justificants i
l’informe d’intervenció. Es consideren degudament justificades totes les partides de càrrec i
data per mitjà dels documents que les acompanyen, que es consideren legítims i s’ha observat el
contingut de les bases d’execució del pressupost liquidat de l’exercici de 2014. S’han examinat
també els estats de la liquidació del pressupost que s’han presentat a aquesta Comissió
acompanyant al compte general, i que dóna el següent resultat:
I.- Tresoreria:
Existències inicials a 1-1-2014:
Cobraments fets durant l’any 2014:
Pagaments fets durant l’any 2014:
Superàvit o dèficit de tresoreria 2014:
Existències finals a 31-12-2014:

245.479,66 €
459.198,04 €
475.541,86 €
-16.343,82 €
229.135,84 €

II.- Romanent de tresoreria al tancament de l’exercici 2014:
Fons líquids a tresoreria a final d’exercici:
Total dels drets pendents de cobrament:
Total de les obligacions pendents de pagament:
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament:
Romanent de tresoreria per a despeses generals:

229.135,84
380.292,64
46.536,87
562.891,61
-33.142,23
529.749,38

€
€
€
€
€
€
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III.- Resultat pressupostari al tancament de l’exercici 2014:
Total dels drets reconeguts nets:
Total de les obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Ajustaments:
Despeses finançades amb romanent
de tresoreria per a despeses generals:
Resultat pressupostari ajustat:

523.237,41 €
450.450,53 €
72.783,88 €

9.010,36 €
81.797,24 €

IV.- Balanç de situació:
Total de l’actiu en tancar l’exercici:
Total del passiu en tancar l’exercici:

3.466.834,97 €
3.466.834,97 €

V.- Compte del resultat econòmic patrimonial:
Guany en tancar l’exercici:

113.982,98 €

I la documentació complementària formada per l’acta d’arqueig de les existències a caixa a la fi
de l’exercici i les notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos a favor de la corporació, juntament amb la memòria.
Per tot això, la Comissió Especial de Comptes que subscriu informa favorablement el compte
general del pressupost de l’exercici 2014 i proposa la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament,
prèvia exposició pública mitjançant l’edicte en el BOPT i en el tauler d’anuncis de la corporació
durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar
per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes per la
mateixa Comissió Especial de Comptes.”
Complert el termini d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació ni observació, el
Ple de l’Ajuntament adopta per unanimitat, el que suposa més de la majoria absoluta del nombre de
membres de la Corporació, el següent acord:
PRIMER: Aprovar definitivament el Compte general del pressupost d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici 2014, integrat pel pressupost municipal únic, un cop informat per la
Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l'art.
212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
SEGON: Facultar al senyor alcalde per a la signatura de quants documents facin falta al respecte
per la tramitació d’aquest expedient.
TERCER: Trametre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya els documents que componen el
Compte general del pressupost de l’exercici 2014.
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4.- Aprovació del Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament urbanístic que afecta a l’edifici del carrer Major, número 8.
1. ANTECEDENTS
1.1. El Ple de l’Ajuntament de Blancafort va acordar, en sessió plenària de data 17 de febrer de
2015, aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
que afecta a l’edifici del carrer Major, número 8.
1.2. En data 19 de febrer de 2015 es tramet l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona per a la seva aprovació definitiva.
1.3. En sessió de data 26 de març de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
aprova definitivament la modificació puntual de les Normes subsidiàries que afecta a l’edifici del
carrer Major, número 8, 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 incorporar les correccions normatives i gràfiques exposades a la part valorativa de
l’acord i que són les que segueixen:
1- En lloc de Article 77b- P. Actuació cal que s’anomeni “Article 77 bis – Polígons
d’Actuació Urbana”. A continuació caldrà incloure la següent definició: “Els Polígons
d’Actuació Urbana que s’estableixen per al desenvolupament d’aquestes Normes
Subsidiàries en sòl urbà són els següents: “
2- Cal suprimir l’article 78 vigent atès que no es pot confondre un PAU amb un UA, o
es defineix com a Polígon d’Actuació o bé com a Unitat d’Actuació, ambdues a la
vegada no és possible.
3- En l’article 77bis cal introduir un apartat 6 que reculli les cessions: “ 6. CESSIONS:
De finca aportada per particular, destinada al Sistema de Parcs i Jardins Urbans
( Clau PJ). Corresponent a la finca cadastral Polígon 5 Parcel·la 20 de 399,00 m².
Referència Cadastral 43029A005000200000XJ ”.
4- Cal incorporar en l’article 77bis proposat, els apartats següents:
“ 7. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS. Les delimitades pels plànols i
documentació gràfica.”
“8. CONDICIONS DE GESTIÓ: Per modalitat de compensació bàsica.”
5- El quadre de condicions que figura com a 77b –PAU.2- Carrer Major ha de figurar dins
de l’article 72 – Zona de Nucli Antic (Clau NA) del planejament vigent. És a dir, el
quadre de condicions de l’article 72 modificat tindrà dues columnes, una corresponent a
la Clau NA vigent i una segona columna corresponent a Carrer Major 8.
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1.3.2. En tots els plànols d’ordenació urbana modificats figuraran ben delimitats, sobretot el
perímetre, els dos àmbits objecte de modificació, amb les claus urbanístiques corresponents.
1.4. En data 30 d’abril de 2015 es rep el text refós redactat per l’arquitecte Josep Maria Vivas
Soto, 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 Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries que afecta a
l’edifici del carrer Major, número 8, redactat per l’arquitecte Josep Maria Vivas Soto, que
incorpora les prescripcions determinades per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona en sessió de data 26 de març de 2015.
2n. Trametre per duplicat exemplar i diligenciat, en suports paper i informàtic, aquest 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.

5.- Aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015.
ANTECEDENTS
Pel secretari de l’Ajuntament s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2015, que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2014.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el
Padró d’habitants i rebudes de l’ Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2015.
FONAMENTS DE DRET
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1.- Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2.- Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, per
la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’ Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2015, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014 i que
dóna un resultat de 413 habitants. El resum que s’aprova és el següent:
1.- RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
CONCEPTES
TOTAL
- Població de dret a 1 de gener de 2014..................................
413
- Altes de l’1 de gener de 2014 a l’1 de gener de 2015...........
28
- Baixes de l’1 de gener de 2014 a l’1 de gener de 2015........
28
- Població de dret a 1 de gener de 2015..................................
413

HOMES
214
13
16
211

DONES
199
15
12
202

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

ALTES
6
0
19
0
3
0
0
0
0
28

BAIXES
0
1
0
25
0
1
0
1
0
28

2.- ALTES DE RESIDENTS
RESUM PER SEXE I CAUSA DE L’ALTA:
CONCEPTE DE L’ALTA
HOMES
- Naixements.........................................................................
1
- Canvis de residència des d’un altre municipi.....................
10
- Canvis de residència des de l’estranger..............................
2
- Omissions...........................................................................
0
- Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi..
0

DONES
5
9
1
0
0

TOTAL
6
19
3
0
0
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- Variacions per error en el sexe...........................................
- TOTALS............................................................................

0
13

0
15

0
28

3.- BAIXES DE RESIDENTS
RESUM PER SEXE I CAUSA DE LA BAIXA:

CONCEPTE DE LA BAIXA
HOMES
- Defuncions..........................................................................
1
- Canvis de residència a un altre municipi............................
15
- Canvis de residència a l’estranger......................................
0
- Inscripció indeguda.............................................................
0
- Baixes per caducitat............................................................
0
- Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
0
- Variacions per error en el sexe...........................................
0
- TOTALS.............................................................................
16

DONES
0
10
1
1
0
0
0
12

TOTAL
1
25
1
1
0
0
0
28

SEGON.- Comunicar a l’ INE la xifra de població a 1 de gener de 2015 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de
2005, d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

6.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs
electes locals de l’exercici 2015.
D’acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d’1 d’abril, que regula el
règim jurídic d’atribució d’un sistema de compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments de
fins a 2.000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals i disposa
que cada any es publicarà una convocatòria en la qual s’indicarà la compensació màxima anual a
percebre per cada ajuntament sol·licitant, d’acord amb el nombre d’habitants inscrits al Padró i
amb els trams de població que estableix el Decret.
Vista la Resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals, per a l’exercici 2015.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el següent
acord:
1.- Acollir-se a l’ esmentada convocatòria i sol·licitar a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya la compensació econòmica que correspon a l’Ajuntament de
Blancafort per abonar retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’any 2015, a
benefici de l’alcalde Magí Baltà Ventura, d’alta a la Seguretat Social des de data 1 de maig de
2008, per a dotze mesos de dedicació completa.
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2.- Assumir el cost i el pagament de les quotes empresarials a la Seguretat Social que
corresponguin per aquest concepte.
7.- Aprovació de la proposta de nomenament dels càrrecs de jutge de pau titular i suplent.
En virtut de l’acord de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de data 24 de febrer de 2015, cal procedir a la proposta de nomenament dels càrrecs de
jutge de pau titular i suplent de la població, atès que el mandat de quatre anys de les persones que
ostenten el càrrec ha de finalitzar properament.
D’acord amb els articles 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 6 del Reglament 3/1995
dels Jutges de Pau, correspon al Ple de la corporació efectuar la proposta de nomenament del
jutge de pau titular i suplent per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels
seus membres entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.
El secretari de la corporació dóna compte del tràmit d’exposició pública de la convocatòria per
cobrir les places de jutge de pau titular i suplent, en compliment de l’article 5 del Reglament dels
Jutges de Pau, indicant que durant el període de presentació de sol·licituds, publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona núm. 62, de data 16 de març de 2015, han presentat
instància el senyor Josep Maria Remolà Albó i la senyora Tània Oliveres Cano.
Debatuda la qüestió, i atès que les persones esmentades reuneixen els requisits que determina
l’article 1.2 del Reglament 3/1995 dels Jutges de Pau i no incorren en cap de les causes
d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, el Ple de
l’Ajuntament de Blancafort, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres,
acorda:
1er.- Escollir i proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per
conducte del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Valls, els nomenaments següents:
-

Jutge de pau titular: el senyor Josep Maria Remolà Albó, amb DNI. 77829357-W,
veí de Blancafort, amb domicili al carrer Fortuny, núm. 20, de 62 anys d’edat,
actualment jubilat i pensionista.

-

Jutgessa de pau suplent: la senyora Tània Oliveres Cano, amb DNI. 77788162-T,
veïna de Blancafort, amb domicili al carrer Fortuny, núm. 13, de 23 anys d’edat, de
professió auxiliar d’infermeria.

2on.- Trametre aquest acord al senyor jutge de Primera Instància i Instrucció de Valls, de
conformitat amb el que disposa l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

8.- Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2016.
El senyor alcalde exposa que, com cada any, cal determinar les dues festes locals i proposar-les a
la Generalitat de Catalunya per a la publicació del calendari laboral de festes del 2016.
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- Fonaments de dret:
Article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local.
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
Ordre de Festes locals de Catalunya, segons la qual els dies proposats nom poden escaure’s en
diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius establerts en el calendari oficial de festes laborals
a Catalunya per a l’any 2016.
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que l’acord ha de ser
adoptat pel Ple de l’Ajuntament.
Per això, el Ple, per unanimitat dels set regidors que el componen, adopta el següent acord:
1r.- Proposar els dies 26 d’agost i 2 de novembre, com a festes locals del municipi de Blancafort
per a l’any 2016.
2n.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació a efectes de publicació del
calendari laboral de festes de l’any que ve.

9.- Aprovació dels models de declaració del registre d’interessos dels regidors.
1. ANTECEDENTS
1.1. Convocades les eleccions municipals pel proper 24 de maig de 2015, prèviament a la presa
de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos econòmics o que els pugui
proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels béns patrimonials.
1.2. Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de la
corporació, s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i se n'ha de
donar publicitat.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.2. L’article 163 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.
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta el
següent ACORD:
PRIMER. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de
causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord i que substitueixen els
models vigents fins ara, aprovats l’any 1999.
SEGON. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no s’adopti
un nou acord plenari que els modifiqui.
ANNEX:
Registre d’interessos sobre béns patrimonials, activitats que proporcionin ingressos econòmics, o que en
puguin proporcionar.
1. Declaració de béns patrimonials
Declaració número ______/2015
Tipus:

Presa possessió
Cessament
Fi mandat
Modificacions

Nom i cognoms:

NIF:

Càrrec:

Telèfon

Domicili:

Codi Postal:

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 30 i
següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, i seguint el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Blancafort en data 19 de
maig de 2015, declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el compromís d'aportar els
documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin requerits.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.
A. BÉNS PATRIMONIALS
A.1. Patrimoni immobiliari
Classe de finca
(rústica/urbana)

Tipus
(habitatge,
garatge…)

Adreça

Referència
registral

Data
adquisició

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

A.2. Accions, participacions, fons d'inversions i altres rendiments.
Classe títols

Nombre

A.3. Comptes i dipòsits bancaris. Saldos a data de declaració.

Entitat emissora

Data adquisició
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Classe

Entitat bancària

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

Quantia

A.4. Objectes d’especial valor (artístics, etc.)
Classe

Descripció

A.5. Automòbils i altres vehicles.
Classe

Marca/model

Any de
matriculació

Matrícula

Observacions

A.6. Béns Semovents i altres (bestiar, cavalls, etc.)
Classe

Descripció

A.7. Deutes i obligacions.

Classe

Entitat bancària

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

Quantia

B. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES
Impost
Renda

Data presentació

Núm. de referència de la liquidació

Patrimoni
Societats
-------------------------------------------------------------------------------------------------2. Declaració d'incompatibilitats i activitats
Declaració número ______/2015
Tipus:

Presa possessió
Cessament
Fi mandat
Modificacions

Nom i cognoms:

NIF:

Càrrec:

Telèfon

Domicili:

Codi Postal:

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 30 i
següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, i seguint el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Blancafort en data 19 de
maig de 2015, declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el compromís d'aportar els
documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin requerits.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.

13

En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.
A. Supòsits de possible incompatibilitat

B. Treball depenent de l’Administració pública, organismes, entitats, empreses públiques o privades
Denominació de l’entitat,
empresa, etc.

Càrrec

Tipus de treball

C. Activitats mercantils, industrials, agràries i per compte propi
Mercantils

Industrials

Agràries

D. Professions liberals que desenvolupi

E. Altres activitats que proporcionin ingressos econòmics o que puguin proporcionar-ne

10.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la visita periòdica efectuada amb el regidor d’Hisenda, Raimon Coll Pallarés, a l’oficina
comarcal de Base Gestió d’Ingressos de Montblanc per tractar de la relació d’impostos i taxes
que recapten i que resten pendents de pagament en estat d’executiva i que, en algun cas puntual,
acumula quantitats importants. S’anirà fent el seguiment per tal de buscar solucions per reduir
aquests pendents.
II.- De la visita efectuada també amb els tinents d’alcalde Josep M. Remolà Anglès i Enric París
Daran a la seu del Parlament de Catalunya a Barcelona per entrevistar-se amb el president
d’Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Oriol Junqueras, i amb el diputat Pere Bosch per
parlar de la posta en funcionament i concertació de places públiques del centre de dia per a gent
gran que s’ha construït a la població. Al respecte, el grup d’ ERC presentarà una proposta de
resolució per tal que el Parlament de Catalunya insti al Govern de la Generalitat a incloure el
Centre de Dia de Blancafort a la xarxa pública i a la concertació de deu places diürnes per aquest
any 2015.
III.- Seguidament l’alcalde manifesta que vol fer una menció especial de reconeixement al jutge
de pau de la població, el senyor Josep Maria Llort Barril, que per motius d’edat deixa el càrrec
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que ha ostentat durant els últims trenta anys, del 1985 al 2015, i li agraeix la dedicació i el treball
que ha portat a terme per fomentar les relacions de bon veïnatge entre tots els blancafortins.
IV.- Finalment i donat que el proper diumenge dia 24 de maig se celebraran les eleccions
municipals i que l’actual mandat arriba a la seva fi, l’alcalde dóna les gràcies a tots els regidors i
regidores pel bon treball portat a terme en el govern municipal en aquests darrers quatre anys.
Especialment agraeix la col·laboració de la regidora Mercè Anglès Elias i del regidor Raimon
Coll Pallarés que no repetiran en la nova llista que es presenta, manifestant el seu desig que en un
futur no restin al marge de les qüestions del poble i continuïn prestant la seva col·laboració pel bé
de la comunitat de Blancafort.
Destaca l’alcalde que, amb la feina feta entre tots, s’ha complert la pràctica totalitat del programa
electoral i que les propostes que han pogut quedar pendents ho han estat pel període de dificultats
econòmiques que estem vivint les administracions.
Remarca també que ha estat una legislatura important pels temes reivindicatius a nivell de país,
principalment sobre el dret a decidir i el procés polític que viu Catalunya, que va viure un dia molt
especial amb la consulta sobre la independència que va tenir lloc el passat 9 de novembre de 2014.

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 20:50 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

