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

- Número de la sessió: 5/2014
- Caràcter de la sessió: extraordinària
- Data: 15 de juliol de 2014
- Horari: de les 19:30 a les 20:00 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 del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la gestió
del servei de menjador escolar.
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà presta actualment a l’escola pública del nostre
municipi el servei de menjador escolar, assumint fins ara la totalitat de les despeses de
monitoratge. Aquest servei presenta un dèficit que l’ens comarcal ha comunicat que no pot
assumir en la seva totalitat i ha proposat per al curs vinent distribuir-lo de la següent manera: el
50% del dèficit a càrrec del consell Comarcal i el 50% restant a distribuït a parts iguals entre els
ajuntaments de cadascun dels municipis que tenen dèficit en el servei de menjador, corresponent,
en el nostre cas, assumir una aportació econòmica de 1.124,35 €.
A tal efecte, el Consell Comarcal ha proposat la signatura d’un conveni per a la gestió del servei.
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 del servei de menjador escolar, 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.
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Annex:
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ I L’AJUNTAMENT
DE BLANCAFORT PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
REUNITS
D’una part, el senyor Josep Amill i Canela que actua com a president del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà, assistit pel Sr. Xavier Salvadó i Vives, secretari de la corporació, que actua com a
fedatari d’aquest acte.
I de l’altra part, el Sr. Magí Baltà i Ventura, alcalde de l’Ajuntament de Blancafort que actua en nom i
representació d’aquesta institució.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per subscriure el present conveni i
EXPOSEN
La disposició addicional 1 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament estableix que els
Consells Comarcals, d’acord amb el que disposa el Decret 219/1988, d’1 d’agost, de delegació de
competències de la Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament, que vulguin
assolir la competència per a la gestió dels menjadors escolars hauran de subscriure el corresponent
conveni amb el Departament d’Ensenyament.
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, el 25 d’octubre de 2013, van subscriure un conveni de delegació de competències quant a la
gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria
d’ensenyament.
Per Decret de Presidència núm. 2013/144, de 9 d’agost de 2013, es va adjudicar el servei de menjadors
escolars a Cuina i Gestió, SLU de Reus.
Aquest contracte preveu la facturació al Consell Comarcal per al curs 2014 -2015 de 15.741 €, en
concepte de monitoratge.
Donades aquestes circumstàncies, el Consell Comarcal ha proposat, per al curs 2014-2015, distribuir el
dèficit de gestió dels menjadors escolars entre els ajuntaments el servei de menjador escolar dels quals
sigui deficitari.
CLÀUSULES
Primera. Constitueix l’objecte del present conveni la distribució de l’aportació econòmica que ha de
satisfer l’Ajuntament al Consell Comarcal per a la prestació del servei de monitoratge dins del contracte
de menjador escolar, per al curs 2014-2015.
Segon: El dèficit en concepte de monitoratge es repartirà de la següent manera: el 50% d’aquest anirà a
càrrec del Consell Comarcal i el 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els ajuntaments de
cadascun dels municipis que tenen dèficit en el servei de menjador.
Tercer. El Consell Comarcal practicarà, en finalitzar el curs escolar, una liquidació a l’ajuntament
per un import de 1.124,35 € en concepte de dèficit de gestió en concepte de monitoratge del servei de
menjador escolar, per al curs 2014-2015.
Quart. La vigència del conveni s’estableix per al curs 2014-2015, si bé aquest conveni es prorrogarà
anualment. Si alguna de les parts hi renuncia expressament, ha haurà de m llevat de renuncia expressa
de qualsevol de les parts que s’haurà de manifestar amb un mes d’antelació.
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Cinquè. El present conveni té naturalesa administrativa i es regirà per l’establert a l’article 6 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu. També pels articles 303 i 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya, i pels principis establerts a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic per resoldre les llacunes i els dubtes que es puguin presentar.
I, com a prova de conformitat i acceptació amb el contingut del present conveni, el signem per
duplicat.”

2- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica que determina el Decret
69/2008, d’1 d’abril, per a la retribució de càrrecs electes locals per a l’exercici 2014.
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/1573/2014, d’1 de juliol, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals, per a l’exercici 2014.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 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 2014, 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.
2.- Assumir el cost i el pagament de les quotes empresarials a la Seguretat Social que
corresponguin per aquest concepte.
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

