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

- Número de la sessió: 1/2012
- Caràcter de la sessió: ordinària
- Data: 29 de febrer de 2012
- Horari: de les 18:45 a les 20:30 hores
- Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents:
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran
Josep Maria Remolà Anglès
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 de l’acta de la sessió anterior.
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 d’octubre de 2011, que s’ha distribuït
amb la convocatòria. No es formula cap observació i s’aprova per unanimitat dels set regidors
que composen el plenari.
2.- Coneixement 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
39/2011
40/2011
41/2011
42/2011
43/2011
44/2011
45/2011
46/2011
47/2011
48/2011
49/2011
50/2011
51/2011

Àrea
Estadística
Urbanisme
Urbanisme
Comptabilitat

Urbanisme
Urbanisme
Joventut
Ocupació
Urbanisme
Comptabilitat

Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme

Data

Assumpte

14-10-2011
19-10-2011
25-05-2011
31/10/2011
10-11-2011
10-11-2011
10-11-2011
29-11-2011
07-12-2011
30-11-2011
21-12-2011
21-12-2011
21-12-2011

Renovació d’inscripció padronal d’Ana Maria Rodríguez Jiménez
Concessió de llicència d’obres a Isabel March Altés
Concessió de llicència d’obres a Antoni París Balcells
Aprovació de les factures del mes d’octubre
Concessió de llicència d’obres a Ramon Debat Llurba
Concessió de llicència d’obres a Roser Mateu Masalles
Aprovació del conveni de joventut amb el Consell Comarcal
Adhesió a projectes comarcals de plans d’ocupació d’aturats
Concessió de llicència d’obres a Carme Fort Saumell
Aprovació de les factures del mes de novembre
Concessió de llicència d’obres a Richard Lalor
Concessió de llicència d’obres a Jordi Baltà Marimon
Concessió de llicència d’obres a Jaume Masalles Boldú
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52/2011
53/2011
01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012

Urbanisme
Comptabilitat

Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Comptabilitat

Urbanisme
Patrimoni
Comptabilitat

22-12-2011
31-12-2011
19-01-2012
19-01-2012
19-01-2012
01-02-2012
01-02-2012
01-02-2012
16-02-2012
16-02-2012
28-02-2012

Comunicació al Cadastre d’una modificació de la zona verda
Aprovació de les factures del mes de desembre
Concessió de llicència d’obres a Juan J. Bermúdez Chamarro
Concessió de llicència d’obres a Anselm Ferran Albi
Concessió de llicència d’obres a M. Pilar Segura Boldú
Concessió de llicència de 1ª ocupació a Roser Llort Rañé
Concessió de llicència d’obres a Pau Saumell Baltà
Aprovació de les factures del mes de gener
Concessió de llicència de 1ª ocupació a Òscar Ferran Debat
Inici d’expedient d’adquisició directa de l’immoble de pl. Arbres
Aprovació de les factures del mes de febrer

Del contingut d’aquests decrets els regidors en queden assabentats i, per unanimitat, els
ratifiquen en el que sigui menester.
3.- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2012.
El senyor alcalde exposa que, tal com consta en la convocatòria, s’ha d’examinar i aprovar, si
escau, el pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2012. Es dóna compte dels informes
emesos per la secretaria i intervenció, dels quals es desprèn que en la tramitació del pressupost
s’han seguit els requisits exigits per la vigent legislació. S’examinen els documents de
l’expedient i, debatuts detingudament cadascun dels crèdits que comprèn el pressupost, tant pel
que fa a despeses com a ingressos i les seves bases d’execució, i trobant-los conforme amb les
obligacions i els recursos que s’estableixen, el Ple, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
1r.- Aprovar inicialment el pressupost general i únic de l’Ajuntament de Blancafort de l’exercici
de 2012 que, resumit per capítols, és el següent:
INGRESSOS
Capítol

Denominació

Euros

1
2
3
4
5

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

129.000,00
6.000,00
135.300,00
198.100,00
16.000,00

6
7
8
9

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

0,00
129.200,00
0,00
0,00

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

613.600,00
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DESPESES
Capítol

Denominació

Euros

1
2
3
4

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

116.000,00
246.500,00
850,00
52.300,00

6
7
8
9

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

185.600,00
0,00
0,00
12.350,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

613.600,00

2n.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat pressupost.
3r.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4t.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, amb anuncis que s’inseriran en
el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte
de reclamacions que s’hi escaiguin.
5è.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el
termini d’exposició pública i entrarà en vigor en l’exercici al 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 el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
4.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes subsidiàries que afecta
els magatzems de la plaça dels Arbres.
1. Antecedents:
1.1. El Ple de l’Ajuntament de Blancafort va acordar, en sessió plenària de data 19 de maig de
2011, aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que
afecta els magatzems de la plaça dels Arbres, així com obrir un període d’informació pública
d’un mes. Els anuncis es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm.129, de data 4 de
juny de 2011 i en el setmanari Nova Conca de data 3 de juny de 2011.
1.2. Es van sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials i es va donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals
confronta amb el terme municipal.
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1.3. Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
1.4. Dels informes demanats als organismes corresponents, no s’han rebut els informes del
Departament de Cultura i de la Diputació de Tarragona i sí s’han rebut els informes de l’Agència
Catalana de l’Aigua, del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, els quals han estat emesos en el
sentit favorable.
2. Fonaments jurídics:
2.1. Atès que no s’han presentat al·legacions en el tràmit d’informació pública posterior a
l’aprovació inicial.
2.2 Atès que els informes rebuts dels organismes corresponents són favorables.
Per això, el Ple, per majoria absoluta del nombre legal de membres del consistori,
Acorda:
1r. Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
que afecta els magatzems de la plaça dels Arbres i la documentació tècnica que la conforma.
2n. Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
perquè l’aprovi definitivament.
3r. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
5.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la
prestació dels serveis socials per a l’any 2012.
L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha tramès a
l’Ajuntament la proposta de conveni regulador per a la prestació dels serveis socials per a l’any
2012.
Per la seva part, aquesta proposta de conveni va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal del
dia 28 de novembre de 2011.
Aquest conveni determina quines seran les funcions i àmbits d’actuació que, en matèria de
serveis socials, prestarà el Consell Comarcal en els petits municipis que, com el nostre, no
puguin assumir directament.
El cost anual que haurà de suportar l’Ajuntament serà de 1.311,99 euros en concepte de
finançament dels serveis socials bàsics, més 783,73 euros en concepte de serveis d’ajuda a
domicili.

5

Vist el contingut del conveni, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
1.- Acceptar la prestació dels serveis socials per part del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà.
2.- Aprovar la proposta de conveni regulador per a l’any 2012 i autoritzar el senyor alcalde per a
la seva signatura.
3.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
6.- Aprovació definitiva de l’ordenança municipal per a la gestió dels residus de la
construcció.
Antecedents:
En data 10 de juny de 2009 es va signar el conveni entre el Consell Comarcal, Gestora de Runes
de la Construcció, SA i Bercontres, SA, per a la gestió integral de les runes de la Conca de
Barberà.
Aquest conveni preveu la construcció d’una planta de reciclatge de runa al Centre comarcal de
tractament de residus municipals i l’adequació d’un dipòsit controlat de runes al municipi de
Pontils.
En data 26 de juliol de 2010, el Ple del Consell Comarcal va aprovar definitivament el text de
l’ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció, i el text íntegre d’aquesta
ordenança s’ha publicat en el BOPT núm. 234 de data 11 d’octubre de 2010.
Després d’una valoració per part de tècnics municipals, es va acordar la modificació de l’import
mínim del cost de la fiança constituïda a favor de l’ajuntament. Per tant, des del Consell
Comarcal es va procedir a la tramitació de la ordenança modificada, la qual s’ha publicat
íntegrament en el BOPT núm. 279 de data 3 de desembre de 2011.
Fonaments jurídics:
Articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obra,
activitat i serveis dels ens locals.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, adopta els següents
Acords:
Primer.- Aprovar definitivament l’ordenança municipal per a la gestió dels residus de la
construcció, el text de la qual s’adjunta com annex a aquesta proposta.
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Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Blancafort a l’ordenança municipal per a la gestió
dels residus de la construcció publicada al BOPT núm. 279 de data 3 de desembre de 2011, pel
Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOPT, el DOGC i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
als efectes de donar-ne coneixement i publicitat.
Quart.- Donar trasllat d’aquesta adhesió al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per al seu
coneixement i efectes corresponents.
7.- Aprovació del reglament de creació i funcionament de la Seu electrònica de
l’Ajuntament.
Relació de fets:
1. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, defineix
en el seu article 10.1 la seu electrònica com aquella adreça disponible per als ciutadans, a
traves de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual, gestió i administració
correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les
seves competències; així mateix, l’esmenta’t article en el seu apartat 3 estableix que cada
administració pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus
electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat,
seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. En tot cas haurà de
garantir-se la identificació del titular de la seu, així com els mitjans per a formular queixes i
suggeriments. En aquest marc normatiu, el Consorci Administració Oberta de Catalunya va
redactar un projecte de reglament i d’ordenança, amb la finalitat de crear i definit les
característiques de la seu electrònica.
2. Per a l'execució de les seves competències, la legislació reconeix als ajuntaments, com a
ens locals dotats de personalitat jurídica i d'autonomia, la potestat reglamentària, a
materialitzar mitjançant l'aprovació d'ordenances i reglaments.
3. El secretari ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació del
contingut de les disposicions que es proposen a la normativa reguladora de la matèria,
concretament a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, i a la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya.
Fonaments de dret:
1. Articles 4.1.a), 47, 49, i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
2. Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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3. Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
4. Articles 45.1 i 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú.
5. Articles 7, 8, 24, 25, 41, 52, 58, 67 i 68 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya
6. Articles 1, 6, 10, 12, 14 i ss, 24, 25, 26, 27.7, 37 i apartat 4t de la disposició final tercera
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
7. Articles 10, 11, 13, 15, 16, 21 i 24 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.
8. Articles 17 i 18 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici.
9. Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres que el composen, adopta el
següent:
Acord:
Primer.- Crear la Seu electrònica de l’Ajuntament de Blancafort.
Segon.- Aprovar inicialment el reglament de creació i funcionament de la Seu electrònica
municipal.
Tercer.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en
el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província i al
DOGC per un període de trenta dies, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, al·legacions.
Quart.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà
d’aprovació definitiva del reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text
íntegre del reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al butlletí oficial de
la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es
publica el text íntegre.
Cinquè.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
8.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir
l’adquisició directa de l’immoble situat a la plaça dels Arbres, núm. 11, 1r. de Blancafort.
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1. Antecedents i fonaments:
Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL, representada pel senyor Lluís Rovira Roig,
propietària d’un immoble de 110 m2 de superfície, ubicat a la plaça dels Arbres, núm. 11, 1ª
planta, d’aquesta localitat, ha plantejat a l’Ajuntament de Blancafort la possibilitat de vendre
l’esmentat immoble pel preu de cinquanta-cinc mil //55.000,00// euros, amb el pagament
fraccionat en tres terminis.
En data 17 de febrer de 2012, el tècnic municipal ha emès l’informe de valoració de l’immoble,
segons el qual el valor és de cinquanta-cinc mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-vuit
cèntims //55.455,28// euros i ha informat favorablement la seva adquisició atès que la planta
baixa de l’immoble ja és de propietat municipal i alberga el consultori mèdic local i que la
valoració és superior al preu de venda ofertat pel seu propietari per a l'adquisició del bé.
Així mateix, en data 22 de febrer de 2012, el secretari interventor ha emès informe favorable en
relació a l’adquisició directa de l’esmentat immoble i al plec de clàusules administratives
particulars elaborat, i ha informat que existeix dotació pressupostària suficient per atendre el
pagament del preu del contracte i de les despeses previstes d’escriptura i inscripció al Registre de
la Propietat.
Aquests fets aconsellen adquirir la propietat de l’immoble i justifiquen l’aplicació del
procediment d’adquisició directa, si bé el compliment de la normativa vigent exigeix que
prèviament l’òrgan de contractació aprovi el plec de clàusules administratives particulars
corresponent.
Així mateix, tractant-se de l’adquisició directa d’un bé immoble, cal sol·licitar l’informe previ al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que l’ha
d’emetre en un termini de trenta dies. En cas de no fer-ho en el termini assenyalat, es pot
continuar la tramitació de l’expedient.
Per raó de la quantia del bé a adquirir, correspon al Ple adoptar el present acord, en compliment
del que preveu la disposició addicional segona de la Llei 30/2008, de 30 d’octubre, de contractes
de sector públic.
Per tot això, el Ple, per unanimitat de tots els membres que el composen, ACORDA:
1r. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’adquisició
directa de l’immoble situat a la plaça dels Arbres, núm. 11, 1ª planta, d’aquesta localitat.
2n. Sol·licitar informe al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya quant a la procedència de l’adquisició directa de l’immoble esmentat, a l’empara de
l’article 30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
9.- 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 de l’exercici 2012.
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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.
Atesa la Resolució GRI/120/2012, de 30 de gener, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor d’ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2012.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 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 2012,
distribuint-la com segueix:
Nom i cognoms
Magí Baltà Ventura

Càrrec
Alcalde

Alta Seg. Social
01/05/2008

Mesos sol·licitats
12

Dedicació en %
100

2.- Assumir el cost i el pagament de les quotes empresarials a la Seguretat Social que
corresponguin per aquest concepte.
10.- Moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i d’aprovació dels
estatuts que la regulen.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, presenta al Ple la següent moció:
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i el
text dels seus estatuts, que s’adjunten, es proposa al Ple municipal:
1r.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de
desembre de 2011.
2n.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
3r.- Facultar el senyor alcalde, Magí Baltà i Ventura, per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
4t.- Delegar en el mateix alcalde, senyor Magí Baltà Ventura, per representar l’Ajuntament de
Blancafort davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
5è.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència, domiciliada al carrer Ciutat, núm. 1, codi postal 08500 de Vic i també a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
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Posada la proposta a votació, resulta aprovada per la majoria absoluta dels membres del Ple, amb
sis vots favorables i l’abstenció del regidor Raimundo Coll Pallarés.
11.- Moció per instar a Renfe l’adequació dels combois al número d’usuaris els caps de
setmana.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, presenta al Ple la següent moció:
Molt jovent de la comarca, una vegada acabada l’etapa d’escolarització que es pot cursar a la
Conca de Barberà, es trasllada a fora de la comarca per tal de cursar estudis superiors.
La gran majoria d’aquests joves estudiants fan el recorregut des de la comarca fins a Barcelona i
a l’inrevés en tren, majoritàriament els divendres a la tarda de Barcelona i fins a Vimbodí que és
l’últim poble de la comarca per on passa i el diumenge a la tarda a l’inrevés.
Cada setmana es troben amb que sols hi ha dos combois que a la tarda fan el aquest recorregut i
tornada, i que aquests són també els únics que circulen per la línia Lleida-Barcelona que
traspassa deu comarques diferents.
El recorregut del tren i la gran quantitat de parades que fa comporta que el viatge duri, en el
millor dels casos, quasi dues hores, sobrepassant sovint les dues hores i mitja.
Els viatgers d’aquestes línies de trens, aquests dies es troben amb que l’afluència de viatgers
sobrepassa la capacitat dels vagons d’encabir-los, amb la qual cosa han de fer gran part del viatge
dempeus en comptes d’asseguts, amb la incomoditat i perillositat que això comporta pels propis
viatgers.
Aquesta manera tercermundista d’haver de fer els viatges tindria fàcil solució si la companyia
concessionària del servei l’adaptés als requeriments habituals i posés la quantitat necessària de
vagons per encabir els viatgers que habitualment fan us d’aquest servei.
Per tant, considerant que la companyia concessionària del servei de ferrocarril entre Lleida i
Barcelona té l’obligació d’oferir un servei digne.
Considerant que els viatgers que fan ús de la línia Lleida-Barcelona tenen dret a fer un viatge en
condicions pròpies del primer món.
Considerant que tots els usuaris de la línia Lleida-Barcelona fan ús del servei pagant les taxes
corresponents.
Considerant que la solució del problema només depèn de la voluntat de la companyia de posar el
número de vagons necessari i, si cal, d’augmentar el numero de combois.
Es proposta al Ple de l’Ajuntament el següent acord:
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1r. Instar la companyia RENFE a l’adequació de la mida dels trens que circulen els caps de
setmana per aquesta línia, d’acord amb la demanda habitual, per tal que deixi de donar aquest
servei d’una manera tant indigna.
2n. Comunicar aquesta acord al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat perquè, així
mateix, se sumin al requeriment i instin també la RENFE a complir amb la seva obligació de
prestar un servei amb prou dignitat.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
12.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la reunió mantinguda amb els representants de l’empresa Beta Conkret SA per tal d’acabar
l’obra del Centre de dia i casal de la gent gran, havent arribat a un principi d’acord en els detalls
que falten per concloure el projecte.
II.- Del posicionament adoptat i mantingut, juntament amb el representant de l’Ajuntament de
Montblanc, a les reunions de l’organisme de gestió del Centre comarcal de tractament de residus,
en el sentit d’oposar-se a l’ampliació de l’abocador i, per contra, demanar el seu tancament i el
transport dels residus de la comarca a la planta incineradora de Sirusa, per ser econòmicament i
mediambientalment més favorable.
III.- De la visita que ha realitzat a l’escola de la nostra població la directora dels Serveis
Territorials d’Educació de la Generalitat, quedant gratament satisfeta per les magnífiques
instal·lacions del centre i incidint, no obstant, en les dificultats econòmiques del seu Departament
en el context general de crisi que estem patint.
13.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
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

