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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 8/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 11/12/2015
Horari: de 21:30 a 22:05 hores
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Blancafort
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari acctal.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2016.
2.- Aprovació de la certificació de l’obra d’Anul·lació i enderroc del dipòsit d’aigua de la plaça
Nova.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 21:30 hores del dia 11 de desembre de 2015.
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 inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2016.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.
En data 4 de desembre de 2015, l’interventor ha emès els informe relatiu als equilibris bàsics del
pressupost i al compliment dels objectius que estableix la LOEPSF.
En data 4 de desembre de 2015, la secretaria intervenció va emetre informe sobre el procediment
a seguir per a l'aprovació del pressupost.
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FONAMENTS DE DRET
4.1. L’article 165 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 disposa que el pressupost complirà amb el principi
d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat
d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el
general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial.
4.2. L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general.
4.3. L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del
pressupost.
4.4. L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor
del pressupost.
4.5. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
4.6. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
4.7. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària.
4.8. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals,
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda.
4.9. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per
corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013).
4.10. Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE.2606-2013), que aprova el SEC 2010.
4.11. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
4.12. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
4.13. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el componen,
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2016, el qual,
resumit per capítols, és el següent:
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CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
132.500,00
5.000,00
141.000,00
209.100,00
12.200,00
0,00
22.200,00
0,00
0,00
522.000,00

CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
134.500,00
267.700,00
0,00
55.600,00
0,00
64.200,00
0,00
0,00
0,00
522.000,00

2. Aprovar les bases d'execució del pressupost general.
3. Aprovar la plantilla de personal que s'hi detalla, així com la relació de llocs de treball.
4. Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 567.901,65 €, d’acord amb el
següent detall:
Càlcul del sostre de despesa no financera del
pressupost 2016
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera
Regla despesa liquidació 2015
Regla despesa pressupost 2016
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa,
sempre que hi hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

Despesa no financera
134.500,00
267.700,00
0,00
55.600,00
0,00
64.200,00
0,00
522.000,00
324.268,44
278.366,79
45.901,65
117.301,92
45.901,65

567.901,65
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5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix.

2.- Aprovació de la certificació de l’obra d’Anul·lació i enderroc del dipòsit d’aigua de la
plaça Nova.
Acte seguit, pel secretari interventor es dóna compte de la certificació única de l’obra titulada
Anul·lació i enderroc del dipòsit d’aigua de la plaça Nova, inclosa en el Pla Especial
d’Inversions Sostenibles, PEIS 2014, de la Diputació de Tarragona, emesa pel seu tècnic director,
senyor Albert Pons Sora, per un import d’11.120,65 euros, en concepte de les obres realitzades
per l’empresa adjudicatària Laia Marpas Construccions SL.
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:

11.120,65 €
11.120,65 €
11.120,65 €
0,00 €

Comprovada la realització de l’obra certificada, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat
dels set regidors assistents la seva aprovació i tramesa a la Diputació de Tarragona, per tal de
poder rebre la subvenció concedida.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 22:05 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

