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

- Número de la sessió: 4/2014
- Caràcter de la sessió: ordinària
- Data: 11 de juny de 2014
- Horari: de les 19:30 a les 21:00 hores
- Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents:
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 2n tinent d’alcalde
Joan Pijuan Pardell
Raimundo Coll Pallarés
Mercè Anglès Elias, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari
Excusen la seva assistència els regidors Josep Maria Remolà Anglès i Maria Sahun Jové.
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 4 de març i a
l’extraordinària del dia 25 de març d’aquest any, que s’han distribuït amb la convocatòria. No es
formula cap observació i s’aproven per unanimitat dels cinc regidors assistents.
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

Assumpte

9/2014
10/2014
11/2014
12/2014
13/2014
14/2014
15/2014
16/2014
17/2014
18/2014
19/2014
20/2014

Hisenda
Obres
Hisenda
Informàtic
Obres
Obres
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Obres
Hisenda
Medi
Ambient

12-03-2014
13-03-2014
14-03-2014
20-03-2014
26-03-2014
26-03-2014
31-03-2014
10-04-2014
10-04-2014
10-04-2014
16-04-2014
30-04-2014

Aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2015-2017
Concessió de llicència d’obres a David Anglès González
Inici d’expedient d’aprovació del Compte general del 2013
Sol·licitud d’alta al servei iArxiu del Consorci AOC
Concessió de llicència d’obres a Daniel Espelt Palau
Concessió de llicència d’obres a Montserrat Fàbregas Ricart
Aprovació de les factures del mes de març
Baixa de rebuts incobrables de l’IVTM de Marcos Rosas Ymberno
Baixa de rebuts incobrables de l’IVTM de Sebastian Pietruska
Concessió de llicència d’obres a Hart Postma
Concessió de llicència de terrassa de bar a Pere Bolet Miró
Canvi de nom de llicència ambiental de celler d’elaboració de vins
a favor de Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL
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21/2014
22/2014
23/2014
24/2014
25/2014
26/2014
27/2014
28/2014

Obres
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Obres
Hisenda
Hisenda
Obres

30-04-2014
30-04-2014
09-05-2014
09-05-2014
15-05-2014
30-05-2014
06-06-2014
11-06-2014

Concessió de llicència d’obres a Maria Prats Iglesias
Aprovació de les factures del mes d’abril
Baixa de rebuts incobrables d’IVTM de Francisca Sánchez Linares
Baixa de rebuts incobrables d’IVTM de Miguel Pérez Sánchez
Concessió de llicència d’obres a la Fundació Pere Mata
Aprovació de les factures del mes de maig
Baixa de rebut de taxes de M. Lluïsa Sanahuja Torres
Denegació de llicència d’obres a Jordi Obradó Sanfeliu

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 2013.
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 2013, 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 2013
A la Casa de la Vila, a les 18:00 hores del dia 25 de març de 2014, 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 2013 i, a la vista de tota la documentació presentada, la Comissió
Especial de Comptes acorda per unanimitat emetre el següent:
“Pel que fa al Compte general del pressupost del 2013, 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 2013. 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 1-1-2013:
Cobraments de l’exercici:
Pagaments de l’exercici:
Existències finals a 31-12-2013:

232.853,83
568.941,85
556.316,02
245.479,66

€
€
€
€
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II.- Romanent de tresoreria al tancament de l’exercici 2013:
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 (provisió per insolvències):
Romanent de tresoreria per a despeses generals:

245.479,66
318.654,90
67.076,05
497.058,51
21.342,66
475.715,85

€
€
€
€
€
€

III.- Resultat pressupostari al tancament de l’exercici 2013:
Total dels drets reconeguts nets:
Total de les obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Ajustaments:
Resultat pressupostari ajustat:

651.811,45
572.049,33
79.762,12
0,00
79.762,12

€
€
€
€
€

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

3.416.072,49 €
3.416.072,49 €

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

246.029,06 €

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 2013 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 dels membres assistents, el que suposa 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 2013, 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.
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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 2013.
4.- Aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2014.
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 2014, que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2013.
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 2014.
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 dels cinc regidors assistents, 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 2014, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2013. 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 2013..................................
414
- Altes de l’1 de gener de 2013 a l’1 de gener de 2014...........
24
- Baixes de l’1 de gener de 2013 a l’1 de gener de 2014........
25
- Població de dret a 1 de gener de 2014..................................
413

HOMES
212
14
12
214

DONES
202
10
13
199
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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
--15
--3
--0
----24

BAIXES
--2
--22
--1
--0
0
25

2.- ALTES DE RESIDENTS
RESUM PER SEXE I CAUSA DE L’ALTA:
CONCEPTE DE L’ALTA
HOMES
- Naixements.........................................................................
3
- Canvis de residència des d’un altre municipi.....................
9
- Canvis de residència des de l’estranger..............................
2
- Omissions...........................................................................
0
- Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi..
0
- Variacions per error en el sexe...........................................
0
- TOTALS............................................................................
14

DONES
3
6
1
0
0
0
10

TOTAL
6
15
3
0
0
0
24

DONES
1
12
0
0
0
0
0
13

TOTAL
2
22
1
0
0
0
0
25

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............................
10
- 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.............................................................................
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SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2014 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.
5.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2015.
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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 2015.
- 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 2015.
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 cinc regidors assistents, adopta el següent acord:
1r.- Proposar els dies 25 de maig, dilluns de Pentecosta, i 28 d’agost, divendres de la Festa
Major, com a festes locals del municipi de Blancafort per a l’any 2015.
2n.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació a efectes de publicació del
calendari laboral de festes de l’any que ve.”

6.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El regidor i conseller del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Enric París Daran, informa
dels següents assumptes:
I.- De l’inici de la campanya comarcal de foment de la recollida de fracció orgànica de la brossa,
que es concretarà a Blancafort en el repartiment domiciliari d’un cubell específic, un paquet de
bosses compostables, un díptic informatiu, un iman de nevera i una carta conjunta del conseller
comarcal de Medi Ambient i de l’alcalde demanant una major implicació dels veïns amb la
separació de la matèria orgànica i el seu dipòsit en els contenidors selectius de color marró.
II.- De l’estat deficitari de la gestió que porta el Consell Comarcal dels menjadors escolars, que
es fixa en unes pèrdues anuals de 15.000,00 euros que fins ara assumia el mateix ens comarcal
però que, amb la situació actual, ha plantejat que no pot fer-se càrrec de la seva totalitat i que a
partir del curs vinent assumirà únicament el 50% del dèficit, havent de fer-se càrrec els municipis
amb escoles adherides a aquest servei de la quantitat restant, fet que suposarà per al nostre
Ajuntament una aportació de 1.100,00 euros anuals. Vista la qüestió, els regidors s’hi mostren
favorables, atesa la necessitat de mantenir el menjador escolar.
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III.- De la preparació de la imminent campanya de la piscina municipal, de la que aquest any es
commemora el vintè aniversari de la seva construcció, i de la possibilitat per als usuaris
d’adquirir uns nous abonaments familiars i de deu banys, junt als ja tradicionals de temporada i
quinzenals que es posen a la venda.
Seguidament, el senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa del següent assumpte:
I.- De la petició formulada per l’Associació Esportiva Blancafort per tal que li sigui cedit el local
de la primera planta de l’edifici municipal de la plaça dels Arbres, núm. 11, per portar a terme les
activitats pròpies de foment de l’esport i de l’acord al que s’ha arribat per signar un contracte de
lloguer per un any pel preu de 500,00 euros.

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

