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

- Número de la sessió: 2/2013
- Caràcter de la sessió: ordinària
- Data: 14 de març de 2013
- Horari: de les 19:00 a les 20:30 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 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 15 de novembre de 2012, i a les actes de
les sessions extraordinàries dels dies 30 de novembre i 28 de desembre de 2012 i 27 de febrer de
2013, que s’han distribuït amb la convocatòria. No es formula cap observació i s’aproven 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

Àrea

Data

Assumpte

61/2012
62/2012
63/2012
64/2012
65/2012
66/2012
67/2012
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013

Hisenda
Hisenda
Urbanisme
Governació
Governació
Hisenda
Hisenda
Obres
Obres
Obres
Obres
Obres

28/11/2012
30/11/2012
04/12/2012
10/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
31/12/2012
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
30/01/2013

Inici d’expedient de modificació de crèdit 2/2012
Aprovació de les factures de mes de novembre
Tancament d’expedient de modificació de les Normes subsidiàries
Inscripció de parella de fet d’Òscar Ferran i Anna Llort
Inscripció de parella de fet de Josep M. Modino i Anna Pedret
Inici d’expedient de no disponibilitat de crèdit de la paga de Nadal
Aprovació de la relació de factures del mes de desembre
Concessió de llicència d’obres a Xavier Llurba Rodríguez
Concessió de llicència d’obres a Josep Maria Sala Targa
Concessió de llicència d’obres a Mercè Anglès Elias
Concessió de llicència d’obres a Josep Civit Fonoll
Denegació de sol·licitud de llicència d’obres a Josep M. Sala Targa
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06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
13/2013
14/2013
15/2013
16/2013

Obres
Hisenda
Obres
Obres
Hisenda
Hisenda
Hisenda
Estadística
Obres
Obres
Obres

30/01/2013
31/01/2013
13/02/2013
13/02/2013
25/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
05/03/2013
14/03/2013
14/03/2013
14-03/2013

Concessió de llicència d’obres a Vicenç Espelt Saumell
Aprovació de les factures del mes de gener
Concessió de llicència d’obres a Rosa Albó Barril
Concessió de llicència d’obres a Maria Dolors Prats Masalles
Inici de l’expedient de liquidació del pressupost de 2012
Aprovació de la liquidació del pressupost de 2012
Aprovació de les factures del mes de febrer
Inici d’exp. de renovació padronal de Zahra Sadour i Amín Oufkir
Concessió de llicència d’obres a Rafael Vera Espinosa
Concessió de llicència d’obres a Josep Espelt Sala
Concessió de llicència d’obres a Cellers Domenys i Secció de Crèdit

Del contingut d’aquests decrets els regidors en queden assabentats i, per unanimitat, els
ratifiquen en el que sigui menester.
3.- Coneixement del resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.
D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de l’alcalde, amb
l’informe previ de la intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament.
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà al Ple en la primera sessió
que celebri.
Atès que l’alcaldia, per decret núm. 11/2013 de data 28 de febrer de 2013, ha aprovat la
liquidació del pressupost de 2012, es dóna compte al ple del seu resultat, que és el següent:
A) Respecte al pressupost de despeses:
1- De l’exercici corrent:

€

Pressupost inicial de despeses:
Modificacions:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pressup. pendents de pagament de l’exercici corrent:

613.600,00
10.392,69
623.992,69
533.213,83
533.213,83
492.276,40
40.937,43

2- Obligacions pressup. pendents de pagament d’exercicis tancats:

0,00

3- Obligacions pendents d’operacions no pressupostàries:

2.988,12

4- Resum de creditors pendents de pagament al final de l’exercici:
De pressupost de despeses. Exercici corrent:
De pressupost de despeses. Exercicis tancats:
D’operacions no pressupostàries:

40.937,43
0,00
2.988,12
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TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI EXERCICI:

43.925,55

B) Respecte al pressupost d’ingressos:
1- De l’exercici corrent:

€

Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pressup. pendents de cobrament de l’exercici corrent:

613.600,00
10.392,69
623.992,69
628.123,71
106,20
0,00
628.017,51
435.308,59
192.708,92

2- Drets pressup. pendents de cobrament d’exercicis tancats:

36.012,16

3- Drets pendents d’operacions no pressupostàries:

2.084,90

4- Resum de deutors pendents de cobrar al final de l’exercici:
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent:
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats:
D’operacions no pressupostàries:
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI EXERCICI:

192.708,92
36.012,16
2.084,90
230.805,98

C) Resultat pressupostari a fi d’exercici:
Drets reconeguts nets (+).............................................................................
Obligacions reconegudes netes (-)...............................................................

628.017,51
533.213,83

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI: .............................

94.803,68

Ajustos:
Desviacions positives de finançament (-)........................................
Desviacions negatives de finançament (+)......................................
Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria (+)........

0,00
0,00
7.392,69

_________________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI AJUSTAT:............
102.196,37
D) Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 euros.
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- Incorporació obligatòria (art.163.3 LHL):
- Incorporació voluntària (art. 163.1 LHL):

0,00
0,00

E) Romanent de tresoreria a fi d’exercici:
El romanent de tresoreria és el que figura a continuació:
1. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FINAL DE L’EXERCICI.......
Caixa Corporació......................................................................
CatalunyaCaixa (compte corrent).............................................
Secció de Crèdit de Cellers Domenys......................................
Caixa de Pensions (termini 1)...................................................
Caixa de Pensions. (compte corrent)........................................
Secció de Crèdit de Cellers Domenys (termini).......................
Caixa de Pensions (termini 2)...................................................

105,24
45.002,65
2.425,65
100.000,00
3.320,29
12.000,00
70.000,00

2. (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL D’EXERCICI .........
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats..................
D’altres operacions no pressupostàries....................................
- Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAR A FINAL D’EXERCICI..........
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries..................................
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

232.853,83

230.805,98
192.708,92
36.012,16
2.084,90
0,00
43.925,55
40.937,43
0,00
2.988,12
0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3)....................................... 419.734,26
II. SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT.......................................................
17.509,96
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT...................................................
0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.......... 402.224,30
__________________________________________________________________________
Amb aquesta presentació del resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2012, el ple
de l’Ajuntament es dóna per informat.
4.- Adjudicació del contracte de l’obra del “Nou dipòsit d’aigua potable”, inclosa en el
PUOSC 2012.
1. ANTECEDENTS
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Per acord del ple de l’Ajuntament de data 27 de febrer de 2013 es va aprovar la relació
classificada de les proposicions presentades en el procediment negociat sense publicitat, amb
mesa de contractació, per a l’adjudicació del contracte de l’obra “Nou dipòsit d’aigua potable”,
d’acord amb la qual, va obtenir la millor puntuació l’empresa Movir30 pel preu de 126.833,82 € i
26.635,11 € d’IVA.
-

Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o anormals:
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

Empresa
Movir30
Sorea
Tehorsa
MJ Gruas
Simsa
Àrids Romà
Ínvex
Trull
Acsa
Coynsa
Laia Marpas
Hpsa

Punts obtinguts
100,00
91,58
83,39
76,13
70,22
69,60
65,44
65,26
60,00
55,30
54,85
53,50

Relació de candidats descartats : cap.

S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de
contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
L’empresa requerida ha constituït en data 13 de març de 2013 la garantia definitiva i ha aportat
els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
2. FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local.
c) 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.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
e) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
L’article 151.2 del TRLCSP disposa que l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, presenti la documentació
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acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i la d’haver constituït la garantia definitiva. Si en aquest termini, el licitador no
presenta aquesta documentació o no es justifica que s’està al corrent de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències
establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
L’article 151.3 de la TRLCSP disposa que l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte
dintre dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació enumerada a l’art. 151.2 de la
TRLCSP.
L’article 156 de la TRLCSP disposa que la formalització del contracte s’efectuarà, en termes
generals, no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell que es rebi la notificació de
l'adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 151.4.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l'import de la
garantia provisional que, si escau hagués exigit, en els termes del que disposa l’art. 156.4 del
TRLCSP.
El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el
contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en aquest cas, són a
càrrec seu les corresponents despeses.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la s e v a prèvia formalització, excepte en
a q u e l l s contractes en què s’ha seguit la tramitació d’urgència o emergència.
3. ACORD
Per tot l’exposat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels set membres que el composen,
acorda:
Primer. Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació “Nou dipòsit d’aigua potable” a l’empresa
Movir30 SL, que és la que ha fet l’oferta més avantatjosa i ha obtingut major puntuació, per un
import de 126.833,82 € i 26.635,11 € d’IVA, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats.
Segon. Requerir l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
Tercer. Facultar l’alcalde, Magí Baltà i Ventura, perquè en nom i representació de la Corporació
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb
indicació dels recursos procedents.
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Cinquè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a
l’article 151.4 TRLCSP.
5.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la visita efectuada a la nova directora dels Serveis Territorials de Governació de la
Generalitat a Tarragona, senyora Dolors Murillo i Cabré, per tal de tractar el retard en el
pagament de transferències i subvencions que mantenen amb l’Ajuntament degut a la situació
excepcional de crisi econòmica que estem patint. Al respecte, la impressió que s’ha endut ha
estat molt negativa per les greus dificultats de tresoreria que està arrossegant la Generalitat.
II.- De la invitació cursada al president de la Generalitat, molt honorable senyor Artur Mas i
Gavarró, per tal que vulgui inaugurar l’equipament del Centre de dia i casal de la gent gran,
informant que encara no s’ha rebut cap resposta al respecte.
III.- De la programació d’una visita a la directora de l’ICASS a Barcelona per tal de tractar la
posada en servei i el concert de les places del nou Centre de dia.
Seguidament, el regidor d’esports, Joan Pijuan Pardell, informa de la preparació de la cursa
atlètica prevista pel proper dia 14 d’abril al nostre poble, la 1a Mitja Marató de Blancafort, del
seu recorregut, participants previstos, serveis i patrocinadors.
6.- 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

