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

- Número de la sessió: 3/2013
- Caràcter de la sessió: ordinària
- Data: 20 de juny de 2013
- Horari: de les 19:00 a les 20:30 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
l’acta de la sessió ordinària anterior, corresponent al dia 14 de març de 2013, que s’ha distribuït
amb la convocatòria. No es formula cap observació i s’aprova per unanimitat dels set regidors
que composen 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

17/2013
18/2013
19/2013
20/2013
21/2013
22/2013
23/2013
24/2013
25/2013
26/2013
27/2013
28/2013
29/2013

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

31-03-2013
10-04-2013
10-04-2013
11-04-2013
16-04-2013
23-04-2013
24-04-2013
24-04-2013
24-04-2013
24-04-2013
24-04-2013
30-04-2013
08-05-2013

Assumpte
Aprovació de les factures del mes de març
Concessió de llicència d’obres a Josep Maria Sala Targa
Concessió de llicència d’obres a M. Carme Pàmies Rosell
Inici d’expedient de renovació padronal de Maodo Niang
Renovació d’inscripció padronal de Zahra Sadour i Amín Oufkir
Renovació d’inscripció padronal de Maodo Niang
Concessió de llicència d’obres a Ramon Roig Rull
Concessió de llicència d’obres a Àngela Domingo Barril
Concessió de llicència d’obres a Núria Prats Aluja
Concessió de llicència d’obres a Antònia París Marcé
Concessió de llicència d’obres a M. Carme Sanjuan Baltà
Aprovació de les factures del mes d’abril
Concessió de llicència d’obres a M. Carme Pàmies Rosell

2

30/2013
31/2013
32/2013
33/2013

Obres
Obres
Hisenda
Hisenda

08-05-2013
22-05-2013
24-05-2013
31-05-2013

Concessió de llicència d’obres a Joan García Llort
Concessió de llicència d’obres a M. Carme Sanjuan Baltà
Canvi de nom de les taxes de l’immoble de la pl. de Mn. Gaietà, 5
Aprovació de les factures del mes de maig

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 2012.
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 2012, 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 de l’Ajuntament de Blancafort
A la Casa de la Vila, a les 18:00 hores del dia 21 de març de 2013, 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 del compte general del
pressupost de l’exercici de 2012 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 DE
2012:
“Pel que fa al compte general del 2012, s’han analitzat detingudament les consignacions
pressupostades, els ingressos i pagaments realitzats i tots els seus justificants. 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 2012. 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 1-1-2012:
Cobraments de l’exercici:
Pagaments de l’exercici:
Existències finals a 31-12-2012:

268.652,88
613.587,14
649.386,19
232.853,83

€
€
€
€

II.- Romanent de tresoreria al tancament de l’exercici 2012:
Fons líquids a tresoreria a final d’exercici:
232.853,83 €
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Total dels drets pendents de cobrament:
Total de les obligacions pendents de pagament:
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament (provisió per insolvències):
Romanent de tresoreria per a despeses generals:

230.805,98
43.925,55
419.734,26
17.509,96
402.224,30

€
€
€
€
€

III.- Resultat pressupostari al tancament de l’exercici 2012:
Total dels drets reconeguts nets:
628.017,51
Total de les obligacions reconegudes netes:
533.213,83
Resultat pressupostari:
94.803,68
Ajustaments:
7.392,69
Resultat pressupostari ajustat:
102.196,37

€
€
€
€
€

Conseqüentment, la Comissió Especial de Comptes que subscriu informa favorablement els
comptes examinats i proposa la seva aprovació pel ple de l’Ajuntament, prèvia exposició pública
i resolució de les reclamacions que, en el seu cas, es formulin.”
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 2012, 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 composen el
compte general del pressupost de l’exercici 2012.
4.- Aprovació del 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
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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 13 de maig de 2013 es rep del tècnic redactor, senyor Enric Xavier Talens i Marcet,
el text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries que afecta els magatzems de la
plaça dels Arbres que incorpora les prescripcions que determina la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona en el seu acord de data 14 de juny de 2012.
2. FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, i el seu Reglament, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
El ple, 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 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 14 de juny de 2012.
2n. Trametre per duplicat exemplar el 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.
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5.- Aprovació de la primera certificació de les obres del “Dipòsit d’aigua potable”, incloses
en el PUOSC 2012.
Acte seguit, pel secretari interventor es dóna compte de la primera certificació de les obres del
“Dipòsit d’aigua potable”, incloses en el PUOSC de l’any 2012, emesa pel seu tècnic director,
senyor Marcos de Francisco de Arriba, per un import de 89.468,29, en concepte de les obres
realitzades per l’empresa adjudicatària Movir 30 SL durant els mesos de maig i juny.
Aquesta certificació presenta el següent resum:
-

Pressupost total d’adjudicació:
Import d’obra executada durant el mes:
Total certificat:
Import de l’obra pendent d’executar:

153.468,93 €
89.468,29 €
89.468,29 €
64.000,64 €

Comprovada la realització de l’obra certificada, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat
dels membres assistents la seva aprovació i tramesa al Departament de Governació i Relacions
Institucionals, per tal de poder rebre la subvenció que hi pertoca.
6.- Aprovació inicial de l’ordenança de creació i funcionament del registre electrònic.
Relació de fets
1. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, defineix
en el seu article 10.1 la seu electrònica com aquella adreça disponible per als ciutadans, a
través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual, gestió i administració
correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les
seves competències; així mateix, l’esmenta’t article en el seu apartat 3 estableix que cada
administració pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus
electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat,
seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. En tot cas haurà de
garantir-se la identificació del titular de la seu, així com els mitjans per a formular queixes i
suggeriments. En aquest marc normatiu, el Consorci Administració Oberta de Catalunya va
redactar un projecte de reglament i d’ordenança, amb la finalitat de crear i definir les
característiques de la seu electrònica.
2. Per a l'execució de les seves competències, la legislació reconeix als ajuntaments, com a ens
locals dotats de personalitat jurídica i d'autonomia, la potestat reglamentària, a materialitzar
mitjançant l'aprovació d'ordenances i reglaments.
3. El secretari ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació del
contingut de les disposicions que es proposen a la normativa reguladora de la matèria,
concretament a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, i a la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic
de Catalunya.
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Fonaments de dret
1. Articles 4.1.a), 47, 49, i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
2. Articles 8.1.a) i 178 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.
3. Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
4. Articles 45.1 i 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú.
5. Articles 7, 8, 24, 25, 41, 52, 58, 67 i 68 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya
6. Articles 1, 6, 10, 12, 14 i ss, 24, 25, 26, 27.7, 37 i apartat 4t de la disposició final tercera
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
7. Articles 10, 11, 13, 15, 16, 21 i 24 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.
8. Articles 17 i 18 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici.
9. Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Acord:
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el composen, acorda:
- Primer. Crear el registre electrònic de l’Ajuntament de Blancafort.
- Segon. Aprovar inicialment l’ordenança de creació i funcionament del registre electrònic.
- Tercer. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, al DOGC i a un diari per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
- Quart. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà
d’aprovació definitiva de l’ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text
íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al butlletí oficial de
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la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es
publica el text íntegre.
- Cinquè. 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 de la revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2013.
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 2013, que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2012.
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 2013.
FONAMENTS DE DRET
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 2013, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2012. 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 2012..................................
418
- Altes de l’1 de gener de 2012 a l’1 de gener de 2013...........
22
- Baixes de l’1 de gener de 2011 a l’1 de gener de 2013........
26
- Població de dret a 1 de gener de 2013..................................
414
1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS:

HOMES
214
11
13
212

DONES
204
11
13
202
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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
3
--16
--3
--0
----22

BAIXES
--6
--19
--1
--0
0
26

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.....................
7
- Canvis de residència des de l’estranger..............................
3
- Omissions...........................................................................
0
- Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi..
0
- Variacions per error en el sexe...........................................
0
- TOTALS............................................................................
11

DONES
2
9
0
0
0
0
11

TOTAL
3
16
3
0
0
0
22

DONES
2
11
0
0
0
0
0
13

TOTAL
6
19
1
0
0
0
0
26

3.- BAIXES DE RESIDENTS
RESUM PER SEXE I CAUSA DE LA BAIXA:
CONCEPTE DE LA BAIXA
HOMES
- Defuncions..........................................................................
4
- Canvis de residència a un altre municipi............................
8
- Canvis de residència a l’estranger......................................
1
- 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.............................................................................
13

SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2013 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.
8.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2014.
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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 2014.
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 2014.
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, ACORDA:
1r.- Proposar els dies 9 de juny, dilluns de Pentecosta, i 29 d’agost, divendres de la Festa Major,
com a festes locals del municipi de Blancafort per a l’any 2014.
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.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la confirmació de l’acte d’inauguració del nou Centre de dia i casal de la gent gran el
proper dia 27 de juliol, que presidirà el Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Artur
Mas i Gavarró.
10.- 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

