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

- Identificació de la sessió.
Número: 9/2014
Caràcter: extraordinari
Data: 11/12/2014
Horari: de 21:35 a 22:10 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 inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2015.
2.- Aprovació de la moció sobre la TDT Extesa.
- Desenvolupament de la sessió.
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 21:35 hores del dia 11 de desembre 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 inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2015.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.
El secretari interventor de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
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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 componen,
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici de 2015 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:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
130.000,00
5.000,00
148.400,00
215.500,00
12.600,00
0,00
43.500,00
0,00
0,00
555.000,00

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

PRESSUPOST DE
DESPESES
133.300,00
274.250,00
0,00
52.950,00
0,00
94.500,00
0,00
0,00
0,00
555.000,00

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, per import de 567.968,46 €, d’acord amb el següent detall:
Càlcul del sostre de despesa no financera del pressupost
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Despesa no financera
133.300,00
274.250,00
0,00
52.950,00
0,00
94.500,00
0,00
555.000,00
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Regla de la despesa segons liquidació 2014
Regla de la despesa segons pressupost 2015
Marge de compliment de la regla de la despesa
Marge de compliment de l’estabilitat
Import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre
que hi hagi finançament
SOSTRE DE LA DESPESA DEL PRESSUPOST DE 2015

291.770,75
278.802,29
12.968,46
120.465,77
12.968,46

567.968,46

3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat a l’annex de personal.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
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, quan s’hagi complert el que disposen 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 moció sobre la TDT Extesa.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, en nom del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal, presenta al ple la següent moció:
“El passat 29 d’octubre de 2014 el Sr. Sergi Sabrià i Benito, il·lustríssim diputat del Parlament
de Catalunya i membre del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, va formular
una pregunta al Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la nova situació de la televisió
terrestre digital amb Exp.310-00385/10.
Aquesta pregunta formulava la qüestió al Govern de com es pensa gestionar en un futur
immediat la continuïtat dels serveis que està oferint la Generalitat de Catalunya mitjançat el
servei conegut com la “TDT Extesa”, que afecten les emissions de les empreses privades
Atresmedia i Mediaset, entre d’altres, i amb cost aproximat de 2 milions d’euros anuals que van
a càrrec dels eraris públics catalans.
Tanmateix, la pregunta realitzada per l’I. Sr. Sergi Sabrià i Benito indicava que el servei de la
“TDT Extesa” afecta aproximadament a 500.000 persones del nostre país.
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Atès que la resposta per part del Govern de la Generalitat realitzada per l’Honorable Conseller el
Sr. Francesc Homs i Molist no va ser prou clara i explícita sobre el preguntat.
Atès que les noticies aparegudes en diferents mitjans de comunicació indicaven que el Govern de
la Generalitat de Catalunya no contemplava la continuïtat del pagament d’aquest servei i, per
tant, la pèrdua de la senyal d’aquest canals de televisió en part del territori català.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set regidors que el componen, aprova els
següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a informar a aquest municipi si rep la
senyal TDT dels canals de Mediaset, Atresmedia o altres mitjançant el servei de l’anomenada
“TDT Extesa”.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a informar a aquest municipi, en el cas
rebre la senyal de TDT del canals de Mediaset, Atresmedia o altres, quin percentatge de la
població d’aquest municipi rep l’esmentada senyal i quines són les àrees del municipi afectades
per ella.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a informar a aquest municipi de la continuïtat o no del
servei de la “TDT extesa” durant els anys 2015 i 2016.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a informar a aquest municipi de com afectarà a les
persones i/o famílies en el cas de no continuïtat del servei de la “TDT Extesa”i per tant a la
impossibilitat de poder accedir als canals de Mediaset, Atresmedia o altres mitjançant la TDT.
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a informar AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA a
aquest municipi en un termini no superior de 60 dies naturals des de l’aprovació d’aquesta moció
sobre els acords esmentats.
Sisè.- Fer arribar aquest acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya (CTTI), a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria de Comunicació del Govern de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya i del
Parlament de Catalunya, i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 22:10 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

