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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 7/2014
Caràcter: ordinari
Data: 28/10/2014
Horari: de 20:10 a 21:25 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/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari acctal.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Sol·licitud al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya en relació al canvi de classificació de la secretaria-intervenció de l’Ajuntament.
4.- Modificació d’ordenances fiscals per al proper exercici.
5.- Adhesió al “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses” per una energia sostenible local.
6.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
7.- 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 20:10 hores del dia 28 d’octubre de 2014.
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.
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
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 11 de juny, i a les actes de les sessions
extraordinàries del 15 de juliol i 24 de setembre de 2014, que s’han distribuït amb la
convocatòria. No es formula cap observació i s’aproven per unanimitat dels set regidors que
componen el plenari.
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2.- Coneixement i ratificació 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

29/2014
30/2014
31/2014
32/2014
33/2014
34/2014
35/2014
36/2014
37/2014
38/2014
39/2014
40/2014
41/2014
42/2014
43/2014
44/2014
45/2014
46/2014
47/2014
48/2014

Hisenda
Hisenda
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Obres
Obres
Obres
Hisenda
Hisenda
Obres
Obres
Obres
Hisenda

Data
12/06/2014
30/06/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
31/07/2014
31/08/2014
05/09/2014
05/09/2014
24/09/2014
24/09/2014
24/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
15/10/2014
15/10/2014
15/10/2014
28/10/2014

Assumpte
Canvi de nom de les taxes de l’habitatge del c/ Fortuny, 36
Aprovació de les factures del mes de juny
Concessió de llicència d’obres a Jordi Baltà Marimón
Concessió de llicència d’obres a l’Arrabassada SL
Concessió de llicència d’obres a Celestino Esturao Martínez
Concessió de llicència d’obres a Remei Remolà Albó
Concessió de llicència d’obres a Francesc Queralt Badia
Aprovació de les factures del mes de juliol
Aprovació de les factures del mes d’agost
Canvi de nom de les taxes de l’immoble del c/ Prim, 4
Baixa de rebuts de taxes de l’immoble del c/ Prim, 4
Concessió de llicència d’obres a David Abenza García
Concessió de llicència d’obres a Carme Roca Rius
Concessió de llicència d’obres a Jordi Fernández Estopà
Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2015
Aprovació de les factures del mes de setembre
Concessió de llicència d’obres a l’Arrabassada SL
Concessió de llicència d’obres a Ester Rosich Aluja
Concessió de llicència d’obres a Edmundo Espina Montero
Aprovació de les factures del mes d’octubre

Del contingut d’aquests decrets els regidors en queden assabentats i, per unanimitat, els
ratifiquen en el que sigui menester.
3.- Sol·licitud al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya en relació al canvi de classificació de la secretaria-intervenció de l’Ajuntament.
Atès que l’Ajuntament de Blancafort té la classificació d’exempt pel que respecta al lloc de
treball de secretaria-intervenció.
Atès que amb la reforma de la Llei de Bases de Règim Local, derivada de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (Llei 27/2013 de 29 de desembre) i la
derogació del Decret autonòmic 195/2008 de 7 d’octubre, han quedat modificats els límits
pressupostaris que determinen, de forma acumulativa amb el nombre d’habitants, l’exempció en
quant al sosteniment del lloc de treball de secretaria-intervenció.
Atès que els recursos ordinaris del darrer pressupost liquidat de l’exercici 2013 de l’Ajuntament
ascendeixen a 507.983,96 euros, amb la qual cosa se supera el llindar fixat a l’art. 4.1 del RD
1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional.
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Atès que en l’actualitat les funcions reservades de secretaria i intervenció a l’ajuntament no es
presten en cap de les formes establertes a l’art. 4, en relació al 5 i 31.2 del citat RD 1732/1994.
Atès que de tot l’exposat es desprèn que, per imperatiu legal i per l’adequat exercici de les
funcions obligatòries de secretaria i intervenció a l’ajuntament, és procedent el canvi de
classificació del lloc de treball, deixant sense efectes l’exempció vigent i classificant el lloc a la
classe 3a, reservada a funcionaris amb habilitació nacional de la subescala de secretariaintervenció.
Per tot això, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels set membres que el componen, adopta
els següents ACORDS:
Primer.- Iniciar l’expedient per a la classificació del lloc de treball reservat a funcionari amb
habilitació de caràcter nacional de l’Ajuntament de Blancafort.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals, òrgan competent per a resoldre l’expedient de classificació, que es deixi
sense efectes l’exempció vigent i que es classifiqui el lloc de treball a la classe 3a, reservada a
funcionaris amb habilitació nacional de la subescala de secretaria-intervenció.
Tercer.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Blancafort, amb la creació
del nou lloc de treball de secretaria-intervenció, grup A1, categoria secretaria-intervenció, en el
tràmit d’aprovació del pressupost municipal de l’exercici 2015, i amb la dotació pressupostària
suficient per atendre la nova despesa de personal del lloc creat.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, així com a la
Diputació de Tarragona i al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, als efectes que
corresponguin.
Cinquè.- Donar publicitat al present acord de conformitat amb els preceptes del Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, als efectes de donar compliment al mandat que conté l’apartat tercer de
la part dispositiva d’aquest acord, en la tramitació del document d’aprovació del pressupost
municipal de l’exercici 2015.
4.- Modificació d’ordenances fiscals per al proper exercici.
D’acord amb l’establert a l’article 15 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, aquest Ajuntament pretén
aprovar per al proper exercici la modificació de l’ordenança fiscal següent:
- Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires.
El secretari interventor ha elaborat una proposta d’ordenança fiscal i el corresponent estudi de
costos en el cas de les ordenances fiscals reguladores de taxes.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set regidors que el componen, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal que a continuació es relaciona:
- Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires.
S’utilitzarà íntegrament el text articulat dels models tipus d’ordenances fiscals aprovats per la
Diputació de Tarragona i es completarà l’annex amb els elements acordats per l’Ajuntament.
Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament 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.
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals,
es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
5.- Adhesió al “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses” per una energia sostenible local.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses”,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de
consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a
llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat
que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els
seus esforços.
L'Ajuntament de Blancafort té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per
a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de
fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE
(març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020,
incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament
energètic procedeixi de fonts renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també vol avançar cap a
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l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als
efectes del canvi climàtic.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament adopta per unanimitat dels set membres que el
componen els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Blancafort fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per
a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), un pla
local per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Blancafort es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia
Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es
disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte a les
comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica.
Tercer.- Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures d’adaptació
prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un ordre de prioritats
Quart.- L’Ajuntament de Blancafort es compromet també a elaborar un informe biennal per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les
fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar, en els termes que consideri oportú,
en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Cinquè.- Facultar l'alcalde perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Sisè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona per fer possible les tasques de
suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al seu temps ho
comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea, en els termes del model
establert.
6.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la visita que va efectuar a la Sra. directora dels Serveis Territorials del Departament de
Governació a Tarragona per tal de demanar-li sobre la previsió de pagament del deute que la
Generalitat manté amb l’Ajuntament, que a data 1 d’octubre del corrent suma la quantitat de
247.151,05 euros, en concepte de subvencions i transferències dels anys 2013 i 2014. La resposta
de la directora va ser totalment decebedora per a l’alcalde, ja que va ser esquiva i sense cap
concreció sobre el calendari de pagament del deute.
7.- Precs i preguntes.
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No se’n formula cap.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 21:25 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

