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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 1/2017
Caràcter: extraordinari
Data: 1 de març de 2017
Horari: de 19:30 a 19:55 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- 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 projecte tècnic de l’obra “Rehabilitació del cementiri municipal”.
- 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 19:30 hores del dia 1 de març de 2017.
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 projecte tècnic de l’obra “Rehabilitació del cementiri municipal”.
Vistes les necessitats de millora de serveis i equipaments que té plantejades el municipi i d’acord
amb l’encàrrec formulat al Servei d’Assistència al Municipi de la Diputació de Tarragona, aquest
ha redactat el projecte tècnic de l’obra titulada “Rehabilitació del cementiri municipal”, amb un
pressupost base de licitació de cent noranta mil sis-cents trenta-tres euros amb seixanta-set
cèntims //190.633,67//.
Vist el contingut del projecte tècnic executiu i cadascun dels documents que l’integren i atesos
els informes favorables, el Ple de l’Ajuntament, després de debatre la qüestió, adopta per
unanimitat dels set membres que el componen el següent ACORD:
Primer: Aprovar inicialment el projecte d’obres de “Rehabilitació del cementiri municipal”,
elaborat per l’arquitecte tècnic Abdon Aguadé Benet, de la Unitat d’Arquitectura Municipal del
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Servei d’Assistència al Municipi de la Diputació de Tarragona, en el benentès que si durant el
període d’informació pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovat
sense necessitat de posterior acord.
Segon: Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un període de trenta dies
mitjançant la publicació d’anuncis al BOPT, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina
web municipal, per la presentació d’al·legacions.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 19:55 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari acctal.

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

