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

- Número de la sessió: 2/2012
- Caràcter de la sessió: ordinària
- Data: 31 de maig de 2012
- Horari: de les 19:00 a les 21:00 hores
- Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents:
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran
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
Excusa la seva assistència el regidor Josep Maria Remolà Anglès.
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 29 de febrer de 2012, que s’ha distribuït
amb la convocatòria. No es formula cap observació i s’aprova per unanimitat dels sis regidors
assistents.
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

10/2012
11/2012
12/2012
13/2012
14/2012
15/2012
16/2012
17/2012
18/2012
19/2012
20/2012

Obres
Hisenda
Hisenda
Obres
Obres
Hisenda
Obres
Urbanisme
Obres
Hisenda
Serveis

15-03-2012
15-03-2012
20-03-2012
29-03-2012
29-03-2012
31-03-2012
12-04-2012
17-04-2012
26-04-2012
30-04-2012
14-05-2012

Concessió de llicència d’obres a David Castro Mir
Adhesió al Pla d’Assistència Financera Local
Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011
Concessió de llicència d’obres a Teresa Llurba Masalles
Concessió de llicència d’obres a Filomena Golles Álvarez
Aprovació de les factures del mes de març
Concessió de llicència d’obres a Gràcia Santana
Inici d’expedient de modificació de les Normes subsidiàries
Llicència de 1a ocupació de l’habitatge del c/ Àngel Guimerà, 18
Aprovació de les factures del mes d’abril
Interès en la mancomunació de la gestió tècnica del servei comarcal
d’abastament d’aigua
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21/2012 Hisenda
22/2012 Informàtica
23/2012 Hisenda

18-05-2012 Baixa dels rebuts de taxes a nom de Josep i Ramon Balcells Sans
23-05-2012 Aprovació del conveni amb el Consorci Administració Oberta de
Catalunya per als serveis de seu i tauler electrònics
31-05-2012 Aprovació de les factures del mes de maig

Del contingut d’aquests decrets els regidors en queden assabentats i, per unanimitat, els
ratifiquen en el que sigui menester.
3.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2011.
Seguidament, el senyor alcalde manifesta que s’ha d’examinar i, si procedeix, aprovar el compte
general del pressupost de la Corporació de l’exercici 2011, d’acord amb el que disposen els
articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals ‘aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals. El secretari interventor dóna lectura a les actuacions
seguides fins a la data així com al corresponent dictamen emès per la Comissió Especial de
Comptes, que transcrit literalment diu:
Acta de la sessió celebrada per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Blancafort
A la Casa de la Vila, a les 9:30 hores del dia 24 d’abril de 2012, es reuneix la Comissió
Especial de Comptes sota la presidència del senyor Magí Baltà Ventura i amb l’assistència dels
membres Raimundo Coll Pallarés, Josep Maria Remolà Anglès i Enric París Daran, junt amb el
secretari que en dóna fe.
Essent l’únic punt de l’ordre del dia la rendició per part de l’alcaldia del compte general del
pressupost de l’exercici de 2011 i, a la vista de tota la documentació presentada, la Comissió
Especial de Comptes acorda per unanimitat emetre el següent:
DICTAMEN:
“Pel que fa al compte general del 2011, s’han analitzat detingudament les consignacions
pressupostades, els ingressos i pagaments realitzats i tots els seus justificants. Es consideren
degudament justificades totes les partides de càrrec i data per mitjà dels documents que les
acompanyen, que es consideren legítims i s’ha observat el contingut de les bases d’execució del
pressupost liquidat de l’exercici de 2011. S’han examinat també els estats de la liquidació del
pressupost, que s’han presentat a aquesta Comissió acompanyant al compte general, i que dóna
el següent resultat:
I.- Tresoreria:
Existències inicials a 1-1-2011:
Cobraments de l’exercici:
Pagaments de l’exercici:
Existències finals a 31-12-2011:
II.- Romanent de tresoreria al tancament de l’exercici 2011:
Fons líquids a tresoreria a final d’exercici:
Total dels drets pendents de cobrament:
Total de les obligacions pendents de pagament:

257.910,25
1.182.411,28
1.171.668,65
268.652,88

€
€
€
€

268.652,88 €
132.618,00 €
69.549,62 €
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Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament (provisió per insolvències):
Romanent de tresoreria per a despeses generals:
III.- Resultat pressupostari al tancament de l’exercici 2011:
Total dels drets reconeguts nets:
Total de les obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Ajustaments:
Resultat pressupostari ajustat:

331.721,26 €
12.934,22 €
318.787,04 €

1.012.952,36
971.426,01
41.526,35
0,00
41.526,35

€
€
€
€
€

Conseqüentment, la Comissió Especial de Comptes que subscriu informa favorablement els
comptes examinats i proposa la seva aprovació per l’Ajuntament Ple, prèvia exposició pública i
resolució de les reclamacions que, en el seu cas, es formulin.
Complert el termini d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació ni observació, el
Ple de l’Ajuntament adopta per unanimitat, el que suposa més de la majoria absoluta del nombre de
membres de la Corporació, el següent acord:
PRIMER: Aprovar definitivament el compte general del pressupost d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici 2011, integrat pel pressupost municipal únic, un cop informat per la
Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l'art.
212 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.
SEGON: Facultar al senyor alcalde per a la signatura de quants documents facin falta al respecte
per la tramitació d’aquest expedient.
TERCER: Trametre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya els documents que composen el
compte general del pressupost de l’exercici 2011.
4.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
que afecta el redactat de l”Article 100.3. Condicions d’ús del sòl rural”.
1. ANTECEDENTS DE FET
1.1. El municipi de Blancafort té la necessitat de fer la modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament que afecta l’Article 100.3. Condicions d’ús del sòl rural, per tal
d’ampliar els usos permesos i així adequar-los a les necessitats actuals d’una forma més racional
i funcional, permetent l’ús de nuclis zoològics.
1.2. L’enginyer Enric Xavier Talens i Marcet ha redactat la documentació tècnica d’aquesta
modificació puntual.
1.3. El secretari de l’Ajuntament i l’arquitecte tècnic municipal han emès els informes preceptius.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Blancafort, per unanimitat, ACORDA:
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1r. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de
Blancafort que afecta el redactat de l’Article 100.3. Condicions d’ús del sòl rural, per tal
d’ampliar els usos permesos i així adequar-los a les necessitats actuals d’una forma més racional
i funcional, permetent l’ús de nuclis zoològics, d’acord amb la documentació tècnica redactada
per l’enginyer Enric Xavier Talens i Marcet.
2n. Obrir un període d’informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci que
s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de
l’Ajuntament, als efectes de presentació de possibles al·legacions. Així mateix, s’acorda donar
audiència als ajuntaments dels municipis limítrofes, simultàniament als tràmits precedents.
3r. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
4t. Fer constar que contra aquest acord no procedeix cap mena de recurs per tractar-se d’actes
administratius de tràmit no qualificats.
5.- Acceptació dels ajuts i normativa de l’obra “Arranjament de carrers”, inclosa en el
PUOSC 2012.
Atesa la comunicació rebuda dels Serveis Territorials del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat, d’inclusió de l’obra titulada “Arranjament de carrers”
en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya de l’any 2012, amb el següent finançament
indicatiu:
- Pressupost:
53.850,00 euros
- Aportació corporació:
6.850,00 euros
- Subvenció PUOSC 2012:
47.000,00 euros
Atès l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 28 de febrer de 2012, d’aprovació del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels sis regidors assistents, adopta els següents acords:
1r.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa general del PUOSC 2012 per finançar l’obra
número 2012/PG/471, titulada “Arranjament de carrers”, i la normativa aprovada per
desenvolupar el Pla.
2n.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres
s’executin amb normalitat i designar el senyor Albert Pons Sora, arquitecte tècnic, com a director
facultatiu del projecte.
3r.- Adoptar el compromís de solucionar qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de
les obres o durant la seva execució.
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4t.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals, així com
l’aprovació definitiva del projecte i l’existència de consignació pressupostària.
6.- Aprovació de l’adquisició de l’immoble situat a la plaça dels Arbres, núm. 11, 1a planta,
de Blancafort.
ANTECEDENTS I FONAMENTS:
Per resolució de l’alcaldia núm. 8, de data 16 de febrer de 2012, es va acordar la instrucció del
corresponent expedient per a l’adquisició directa a títol onerós de l’immoble situat a la plaça dels
Arbres, número 11, 1a planta, propietat de Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL, així com la
redacció del plec de clàusules administratives particulars que haurien de regir el contracte de
compravenda, plec que va aprovar el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 29 de febrer de 2012.
En data 17 de febrer de 2012, el tècnic municipal va emetre informe favorable, en el qual realitza
la preceptiva taxació pericial, exposant les causes justificatives per a procedir a l'adquisició
directa del bé, atès que la planta baixa de l’immoble ja és de propietat municipal i acull 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 va emetre informe favorable en
relació a l’adquisició directa de l’esmentat immoble, informant 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.
L'expedient s'ha tramitat conforme al procediment establert als articles 30 del Decret 336/1988,
de 17 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i 206.3 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, havent-se sol·licitat al Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat, en data 8 de març de 2012, l'informe previ a la resolució definitiva.
En data 27 d’abril de 2012 s’ha rebut l’informe favorable del Departament de Governació i
Relacions Institucionals.
La competència per acordar l'adquisició correspon al Ple ja que la valoració del bé supera el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost, de conformitat amb la disposició addicional segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Per això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels sis regidors assistents, dels set que el formen,
ACORDA:
1r.- Adquirir a títol de compravenda l'immoble situat en a la plaça dels Arbres, número 11, 1a
planta, d'aquesta població.
2n.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 18.333,33 euros, amb càrrec a la partida
92/68200 del pressupost municipal vigent per atendre el pagament de la primera fracció del preu
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de la compravenda acordada, i també per l’import corresponent per atendre el pagament de les
despeses d'escriptura i inscripció en el Registre de la Propietat.
3r.- Facultar l’alcalde, senyor Magí Baltà i Ventura, perquè procedeixi a signar en nom d’aquest
Ajuntament tots els documents públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords.
4t.- Notificar aquest acord al senyor Lluís Roig i Rovira, director gerent de Cellers Domenys i
Secció de Crèdit SCCL, com a venedor, i requerir-lo alhora perquè comparegui davant del notari
que se li designi per a l'atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.
5è.- Inscriure l'esmentat immoble en el Registre de la Propietat de Montblanc i en l'inventari
municipal de béns, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.
6è.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de 2 mesos a
comptar de l’endemà de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva notificació.
7.- Aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2012.
ANTECEDENTS
Pel secretari de l’Ajuntament s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2012, que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2011.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2012.
FONAMENTS DE DRET
1.- Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2.- Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, per
la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2012, i que conté la xifra total
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d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2011. El
resum que s’aprova és el següent:
1.- RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
CONCEPTES
TOTAL
- Població de dret a 1 de gener de 2011................................... 415
- Altes de l’1 de gener de 2011 a l’1 de gener de 2012...........
33
- Baixes de l’1 de gener de 2011 a l’1 de gener de 2012........
30
- Població de dret a 1 de gener de 2012..................................
418

HOMES
211
21
18
214

DONES
204
12
12
204

1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
CONCEPTES
- Naixements..........................................................................
- Defuncions...........................................................................
- Canvis de residència des d’un altre municipi......................
- Canvis de residència a un altre municipi.............................
- Canvis de residència des de l’estranger..............................
- Canvis de residència a l’estranger.......................................
- Omissions...........................................................................
- Inscripcions indegudes........................................................
- Baixes per caducitat............................................................
- TOTALS.............................................................................

ALTES
1
--31
--1
--0
----33

BAIXES
--6
--22
--1
--0
1
30

2.- ALTES DE RESIDENTS
RESUM PER SEXE I CAUSA DE L’ALTA:
CONCEPTE DE L’ALTA
HOMES
- Naixements.........................................................................
1
- Canvis de residència des d’un altre municipi.....................
20
- Canvis de residència des de l’estranger..............................
0
- Omissions...........................................................................
0
- Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi..
0
- Variacions per error en el sexe...........................................
0
- TOTALS............................................................................
21

DONES
0
11
1
0
0
0
12

TOTAL
1
31
1
0
0
0
33

DONES
2
9
1
0
0
0

TOTAL
6
22
1
0
1
0

3.- BAIXES DE RESIDENTS
RESUM PER SEXE I CAUSA DE LA BAIXA:
CONCEPTE DE LA BAIXA
HOMES
- Defuncions..........................................................................
4
- Canvis de residència a un altre municipi............................
13
- Canvis de residència a l’estranger......................................
0
- Inscripció indeguda.............................................................
0
- Baixes per caducitat............................................................
1
- Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
0
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- Variacions per error en el sexe...........................................
- TOTALS.............................................................................

0
18

0
12

0
30

SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2012 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de
2005, d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
8.- Aprovació del mapa de capacitat acústica del municipi.
ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament de Blancafort, en sessió del dia 5 d’octubre de 2005, va provar el mapa de
capacitat acústica del municipi, elaborat l’any 2004 pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge.
L’any passat, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat va oferir la possibilitat d’assistència tècnica per a l’adequació i actualització del
mapa a la normativa vigent, oferiment que va ser acceptat per l’Ajuntament.
En data 23 de març últim s’ha rebut de l'esmentada Direcció General la proposta de mapa de
capacitat acústica del municipi, que determina les zones de sensibilitat acústica i usos del sòl.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació lluminosa.
El Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes
de capacitat acústica.
El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos.
Les Normes subsidiàries de planejament del municipi.
Per tot això, considerant correcte el mapa proposat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica del municipi de Blancafort i sotmetre’l a
informació pública pel termini de 30 dies hàbils a efectes d’examen i reclamacions.
2n.- Traslladar aquest acord a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat, per al seu coneixement i efectes.
9.- Aprovació de l’adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat
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Vist que en data 7 de juny de 2007 es va aprovar el Pla Comarcal d’igualtat de la Conca de
Barberà que articula una sèrie d’actuacions per tal de fomentar la igualtat entre homes i dones de
la comarca amb una vigència de quatre anys.
Vist que durant el segon semestre de 2011, amb el finançament de l’Institut Català de les Dones,
es duu a terme la revisió i actualització del Pla Comarcal d’Igualtat ja que aquest fa una diagnosi
de la comarca en data de 2007, quedant obsoleta actualment.
Atès que en data 26 de març de 2012, el Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, va
aprovar la revisió i actualització del Pla Comarcal d’Igualtat de la Conca de Barberà, també
validat per la Comissió Comarcal per a la Igualtat i amb validesa de 2012 a 2016.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- Adherir-se al Pla Comarcal d’Igualtat 2012-2016 per tal de desenvolupar accions
d’igualtat de gènere en l’àmbit municipal i col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de
competències del Consell Comarcal.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà i a l’Institut
Català de les Dones, per al seu coneixement i efectes.
10.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2013.
El senyor alcalde exposa que, com cada any, cal determinar les dues festes locals i proposar-les a
la Generalitat de Catalunya per a la publicació del calendari laboral de festes del 2013.
FONAMENTS DE DRET
Article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local.
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
Ordre de Festes Locals de Catalunya, segons la qual els dies proposats nom poden escaure’s en
diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius establerts en el calendari oficial de festes laborals
a Catalunya per a l’any 2013.
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que l’acord ha de ser
adoptat pel Ple de l’Ajuntament.
Per això, el Ple, per unanimitat dels sis regidors assistents, ACORDA:
1r.- Proposar els dies 20 de maig, dilluns de la Segona Pasqua, i 23 d’agost, divendres de la Festa
Major, com a festes locals del municipi de Blancafort per a l’any 2013.
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2n.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació a efectes de publicació del
calendari laboral de festes de l’any que ve.
11.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la visita que ha efectuat avui a l’Ajuntament el cap d’Urbanisme de Tarragona, senyor
Francesc Santacana, per tractar de la modificació puntual de les Normes subsidiàries que afecta
als magatzems de la plaça dels Arbres. Al respecte, ha comprovat que és correcte el canvi de
qualificació d’industrial a casc antic i, a més, ha proposat ampliar els usos permesos en aquest
espai.
II.- De l’aprovació de l’ampliació del Centre comarcal de tractament de residus, amb l’abstenció
dels municipis de Montblanc i Blancafort.
III.- Donat que properament s’acabaran les obres del centre de dia i casal de la gent gran, de la
necessitat de començar a preparar l’acte d’inauguració per a finals d’aquest estiu i que una bona
data podria ser el divendres 24 d’agost, dins els actes de la festa major.
12.- 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

