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

- Número de la sessió: 5/2013
- Caràcter de la sessió: extraordinària
- Data: 18 de desembre de 2013
- Horari: de les 19:00 a les 19:45 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 inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2014.
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014 i l’interventor i el
secretari han emès els informes favorables que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el formen, ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic, el qual, resumit
per capítols, és el següent:

INGRESSOS
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Capítol

Denominació

Euros

1
2
3
4
5

A) Operacions corrents
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

130.000,00
8.000,00
144.000,00
218.000,00
14.000,00

6
7
8
9

B) Operacions de capital
Alienacions d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

0,00
21.000,00
0,00
0,00

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

535.000,00

DESPESES
Capítol

Denominació

Euros

1
2
3
4

A) Operacions corrents
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

112.000,00
269.810,00
140,00
53.000,00

6
7
8
9

B) Operacions de capital
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

91.000,00
0,00
0,00
9.050,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
2n.-

Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat pressupost.

3r.-

Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

535.000,00

4t.Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, prèviament a l’anunci que
s’inserirà en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la
Corporació a l’efecte de reclamacions.
5è.- Aquest acord d’aprovació inicial es considerarà definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor en l’exercici al
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qual es refereix, una vegada complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 169 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.
2.- Aprovació de la segona certificació de les obres del “Dipòsit d’aigua potable”, incloses
en el PUOSC 2012.
Acte seguit, pel secretari interventor es dóna compte de la segona 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 33.003,42, en concepte de les obres
realitzades per l’empresa adjudicatària Movir 30 SL durant el periode de juliol a novembre.
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 €
33.003,42 €
122.471,71 €
30.997,22 €

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.
3.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
que afecta l’edifici del carrer Major, núm. 8.
1. ANTECEDENTS DE FET
1.1. El municipi de Blancafort té la necessitat de realitzar la modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament que afecta l’edifici del carrer Major, número 8, situat a la zona de
Nucli antic (NA) del sòl urbà i, conjuntament, un canvi de classificació de sòl no urbanitzable en
zona de Sòl rural (SR) a sòl per Sistemes d’espais lliures públics (PJ). La proposta contempla la
regularització volumètrica d’aquest immoble del carrer Major, número 8, mitjançant la creació
d’un Pla d’ordenació urbanística (PAU-2), que inclou la creació i cessió d’una zona verda situada
al polígon 5, parcel·la 20 del terme municipal de Blancafort.
1.2. L’arquitecte Josep Maria Vivas Soto ha redactat la documentació tècnica d’aquesta
modificació puntual.
1.3. El secretari de l’Ajuntament i l’arquitecte tècnic municipal han emès els informes preceptius.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Blancafort, per unanimitat, ACORDA:
1r. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de
Blancafort que proposa la regularització volumètrica de l’edifici del carrer Major, número 8,
mitjançant la creació d’un Pla d’ordenació urbanística (PAU-2), que inclou la creació i cessió
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d’una zona verda situada al polígon 5, parcel·la 20 del terme municipal de Blancafort, d’acord
amb la documentació tècnica redactada per l’arquitecte Josep Maria Vivas Soto.
2n. Obrir un període d’informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci que
s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de
l’Ajuntament, als efectes de presentació de possibles al·legacions. Així mateix, s’acorda donar
audiència als ajuntaments dels municipis limítrofes, simultàniament als tràmits precedents.
3r. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
4t. Notificar aquest acord al propietari que ha promogut la modificació.
5è. Fer constar que contra aquest acord no procedeix cap mena de recurs per tractar-se d’actes
administratius de tràmit no qualificats.
4.- Proposta de declaració institucional de suport a la consulta pel dret a decidir.
El senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta de declaració institucional:
“Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol
esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de
Blancafort, vol manifestar:
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament que
farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera
lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.
2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, representants
legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat.
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en
aquest acte democràtic, decidint el seu destí.”
Posada a la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels set regidors que composen el
Ple de l’Ajuntament de Blancafort.
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

